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প্রথম সংস্করণ 

প্রকাশক 

জ্রীপ্রতাপচত্দর অ্মৃতিভুন্ম 

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জিলা বরিপুরা। 



প্রাপ্তিম্থান্ন_ 

্ন্থধারের নিকট পোঁঃ বৈচ্েরবাজার, কৃষ্ণপুরা। ঢাকা । 

অথবা ঢাঁকা আশুতোষ লাইব্রেরী । 

অথবা প্রকাশকের নিকট। 

প্রিন্টার 

প্রীগোপালচন্তর দে? 

হেনা প্রেস? লক্ষীবাঁজার, দাকা 



ভূমিকা | 

যাআু-আলোঁচনা পুণ্যভূমি-ভারতের আধ্য-মহর্ষিগণের প্রাণ 

[বস্ত। যে সময়ে এই ভূমগ্ুলের অন্যান্ত প্রদেশে মানব সাজা 

য়নাই, মনুষু পকল জ্ঞান এবং কর্মরাজ্যে পশ্ুবৎ অন্ধতমস ছিন্ন 

নই স্মরণাঁতাতকালে ও এই পুণ্যভূমি মহ্ষিগণের অধ্যাত্ম-আ জী - 

খরিত হইত । মহর্ষিগণ কি জ্ঞান রাজ্য, কি কষ্ম রাজ্য, অর্ক 

[ৎ ভইতে স্বহন্ব-অতিহক্ম-আত্মতত্বের সন্ধান দিতেন; পক্ষ'স্তুবে 

ক সহজ সরল ভাবে অন্বিতীয়-ঈশ্বর-তত্বের উপদেশ করিতিন। 

কত বে পবিভ্রাআঝা মহর্ষি ভারতভূমি পবিত্র করিরা গিযাঁছেন 

সংখ্যা করা বায় না। ক্রমে সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে মহযিগাণের 

বত্র-আত্মতত্বোপদেশের বিরুদ্ধে সরল-ঈশ্বর তন্ভোপদেশের বি/চস্কে 

তবাদের স্থষ্টি হওয়াতে পরহিতৈষী মহর্ষিগণ অধ্যাত্ম-বিটা শস্ 

করিয়া বিরুদ্ধ মতবাদ সমূহ খণ্ডন পূর্বক বেহ বা আত্মত খে 

সঙ্গে অদ্ধিতীয়-ঈশ্বরতক্ব ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। মহধিগাণে 

চার পূর্ণ প্র সকল শাস্্ই দর্শনশান্ত্র; তন্মধ্যে প্রচলিত বড়র*নই 

্ধ। ষড়দর্শন ভারতের অক্গয়কীততি্তস্ত অধ্যাত্মবিচার নৈগুণোর 

র নিদর্শন । মহবিগণের এই বিজয়ন্তন্তের সদীপে নতণির হয় 

প দার্শনিক জগতে বিরল, আছে বলিয়! মনে হয় না। 

রদরশন এ ষড়দর্শনের অন্যতম । ইহা ভ্তায়বিগ্ভাত ভ্য!রশাস্তর। 

ঠা তর্কশান্ত্র প্রভৃতি নামে স্ুপ্রসিদ্ধ। বাত্ম্তায়ন শ্যারভ।ঙ্টে 

মিকেই আন্বীক্ষিকী বলিয়াছেন। ভাব্যে “সায় কি” ? এইকূপ 

থাপিত করিয়া প্রমাণের দ্বারা অর্থের পরীক্ষাকে অর্থাৎ প্রতীঙ্ষ 
মাগমের অবিরোধী অন্গমানকে স্ায় বলিয়াছেন ; এবং একপ 
ৰা 
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অনুমান বা ন্যায়ই অধীক্ষা, ইহা বলিয়া “আন্বীক্ষিকী” শব্ষের বুাুৎপত্তিগত 

অর্থ গ্রকাশ পূর্বক আন্ীক্ষিকী, গ্ঠায়বিষ্যা, ্ায়শান্তর গ্রভৃতি শব একই 
শাস্ত্রের বোধক ইহা! প্রকাশ করিয়াছেন। (১) 

আবীক্ষিকী সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়) কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের গ্রথম 

 গ্রকরণে (বিষ্টাসমুন্দেশ প্রকরণে) সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়ত (চার্বাক)' 
দর্শন এই তিনটাকেই আন্বীক্ষিকী বলিয়াছেন, (২)) স্টায়শাস্ত্রকে 

আম্বীক্ষিকীর ঘধ্যে গণ্য করেন নাই। কেহ কেহ কৌটিল্যর “লোকায়ত” 

শখের শ্যায়শান্্র অর্থ করিয়া থাকেন, এবং কৌটিল্য ও বাতস্তায়ন একই 

ব্যক্তি ইাও বলেন (ক) কিন্তু লোকারত শের স্তায়শান্ত্র অর্থ করিতে 

হইলে অত্যন্ত কষ্টকপ্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; বাত্স্তায়ন স্বকৃত 

ভাষ্যে স্যারশান্ত্রকে আনীক্ষিকী বলিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয়েন নাই, 
প্রকাশ্টেই আনীক্ষিকী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; কৌটিল্য ন্যায়- 

শান্্রকে আনীক্ষিকী বলেন নাই বা প্রকাশ্ঠে বলিতে কুষ্ঠিত হইয়াছেন। 

স্থুতরাং কৌটিলা এবং বাঁতন্তায়ন একই ব্যক্তি ইহা আমরা স্বীকার করি 

“না । কৌটিল্য, বিদ্বাসমুদেশ প্রকরণে বলিয়াছেন “শঙ্বদাববীক্ষিকী মতা”, 

বাতায়ন ভাষ্যে বলিয়াছেন £বিদ্বাস্থানে প্রকীন্তিতা” ইহা দ্বারা কৌটিলা 

এবং বাৎগ্তায়ন বিভিন্ন ব্যক্তি ইহাই নিশ্চিত হয়। বিশেষতঃ গোত্র 

(১) কঃ পুনরয়ং স্তায়ঃ ? "প্রমাণৈরর্থগরীক্ষণং ন্যায় প্রতাঙ্ষাগমাশ্রিতমন্টমানং, 

মাইহবীক্ষা, গ্রত্াক্ষাগমা যা মীক্ষিতস্তা্বীক্ষণমন্ীক্ষা। তয় প্রবর্তৃতে ইত্যাদীঙ্গিকী, ন্যায় 

বিদ্যা, স্যায়শান্তং। া 

(২) সাংখ্যং যোগ: লোকায়তণ্েত্যান্বীক্ষিকী 

কোৌটিল্যকৃত অর্থশান্ত্র বিভাসমুঙ্গেশ প্রকরণ । 

(ক) বাংস্তায়নে মল্লনাগঃ কুটিলম্চণকাত্মজঃ ভ্রমিলঃ পঙ্গিলগ্বামী 

বিঞুপুপ্তঃ স এবহি। ইতি অভিধান চিন্তামণিঃ। 
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প্রবুরাধ্যায়ে কৌটিল্য এবং বাঁৎস্তায়ন ভিন্নগোত্রজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে? 
ভিরগোত্রজ ব্যক্তি কি করিয়া এক হইতে পারে? পরম্থ উভয়ের 

ভাষাগত ও অনেক বৈষম্য দেখা যাঁয়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাঁণিনীক়্ 
প্রয়োগ বনু আছে, বাত্ন্তাঞ্নের ভাষ্যে অপাশিণীয় প্রয়োগ দেখিতে 

পাওয়া যায় না? ইহাঁও সুখী মণ্ডলী বিবেচনা করিবেন । বাত্্তায়ন 

কৌটিল্যের পূর্ববর্তী কি পরবতী ইহা নিয়াও বিদ্বৎ্সমাঁজে' মতভেদ 
দেখা যাঁয়, কিন্তু এ সকল এই স্থানে বিচার্ধ্য বিষয় নহে। স্যায়-কুস্থুমা- 

ঞ্ললির ভূমিকা লিখিতে যাইয়! এঁ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন! করা 
নিশ্রয়োজন। ্যাঁরশান্ত্র আম্বীক্ষিকী বলিয়া পুর্ববাচাধ্য পরম্পরা স্ুগ্রসিদ্ধ 

এবং স্তায়দর্শন থে একথানি জ্ুপ্রসিদ্ধ দীর্শনিক গ্রন্থ, ভারতের একটা 

অক্ষয় কীর্তিস্তস্ত এ বিষয়ে বিৰৎ্সমাঁজে মতদৈধ নাই । 

মহর্ষি-অক্ষপাদ-গৌতম শ্যায়দর্শনের রচয়িতা! । দেবী পুরাণে বর্ণনা 

দেখিতে পাঁওযা! যায় যে নাস্তিক বালকরূপী মহাদেবের সহিত মহর্ষির 

বিচার হইয়াছিল, এ বিঢাঁরে সন্থষ্ট হইরা মহাদেব নিজের বাহন বৃষের 

দ্বার! মহর্ষির নিকটে শ্ঠায়িশাস্ত্র প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন (১) | দেবী 

পুরাণের এই সংবাদ প্রক্ষিগু না হইলে মহর্ষিকে শ্যায়দর্শনের প্রচারক 

বলিতে হয়, কিন্তু মহর্ষি হ্টায়দর্শনের বক্তা, পূর্বাচর্ধ্য পরম্পরা এইবূপ 

প্রপিদ্ধি। আত্মতত্ব জ্ঞানের নিমিত্ত, নিঃশেরন প্রাপ্তির নিমিত্, বিচার 
ূ (১) ভো। মুনে ! বেদ ধন্মজ্ঞ ! কিংতুষী মাস্ততে চিরং | 

ঙামনির্জ্জিত্য মেধাবিন্ ! ক্ষুদ্র নাস্তিক বালকং ॥ 

কথস্ত বিছুযোবুদ্ধান্ দাপ্তিকান্ লোকসম্মতান্। 

বিচ্গেষাসি মহাযুন্ধে তৎপালয়স্য মাচিরং ॥ 

দেবী পুরাণ, শুস্ত নিশুস্ত মথনপাদ ১৩শ অধ্যায়। 

'ইত্যেবং ক্রবতঃ শস্তোরজ.স্তে বাহনে। বুষঃ | 

দশয়ন দস্তলিথিতান, প্রমাণাদীংস্চ যোড়শঃ | 



করিয়া বিরুদ্ধ মতবাঁদ খগ্ডনের নিমিত্ত, বেদীর্ঘ নিরপণের নিমিত্ত, বেদাদি 

শান্্রে আনীক্ষিকীর ভূয়নী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় (১)। বেদে 

আত্ম-সাক্ষাংকারের নিমিত্ত আত্মার শ্রবণের পরে ক্রমে মননাদির বিধান 

করা হইয়াছে (১)। প্রথমতঃ সাঙ্গ বেদ পাঠ করিয়া আত্মার নিশ্চয় 

করিতে হয়, ইহাই শ্রবণ; পরে নানাবিধ হেতু দারা আত্মার অনুমান 

করিতে হয়, ইহাই মনন : পরে আত্মনিষ্চয়ের এক তাঁনতা বা অবিচ্ছেদে 

আত্মধ্যান করিতে হয়, ইহাই নিদিধান। তাহা হইলে আত্মাক্ষাৎ 

কাঁর (আত্মার সাক্ষ।ৎ উপলব্ধি) হইয়া থাকে । আত্ম-নাক্ষাৎকাঁরই 

মুক্তির একমাত্র উপায়, অর্থাৎ নিজকে স্বরূপ; সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করিতে 

পারিলে জীব এই জালাময় সংনার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। 

বেদে ঘে যে স্থলে আত্মতন্বজ্ঞানের উপদেশ কর! হইয়াছে সেই ঠেই স্থলে 

“আত্ম” শবের অর্থ জীবাআ্মা এবং পরমাত্মী। উভয় আত্মার তত্ব্ঞানই 

মোক্ষের উপযোগী । শ্রৎণ মননাদি স্বরূপ উপাঁরনা দ্বারা পরমাত্ম- 

ঈশ্বরকে সাক্ষাত্রূপে জানিতে পারিলে প্র াক্ষাৎক।র জনিত-শুভাদৃষ্টের 

(১) তলোতন্ত মহতোভূতস্যা নংশ্ামত মেবৈতৎ ঝগ বেদো, বভুর্বেদঃ। সামবেদো 

হথর্বববেদঃ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণং, নিরুক্ষং, ছন্দো, জ্যোতিযাময়ণ ন্যায়ো, মীমাংসা, 

ধর্দশস্থাণি | সৃবালোপনিষৎ | 

'জৈবিদোত্্যীং বিছ্যাদ্দও শীতিঞ। শাশ্বতীং। 

শনীক্ষিকীঞ্ধচাত বিদ্যাং বার্ত।রস্তংস্চ লোকতঃ ॥ ৭18৩ মন্ 

বৈবিদো।, হৈতৃক, স্তকী, নৈরুত্কো। ধর্মপাঠকঃ। 

আয়স্চাশ্রমিনঃ পূর্বের পরিষৎ স্যাদদশাবরাং | মন 

্বরন্ধ গোপ্তানবীক্ষিক্যাং দগ্ুনীতা।ং ত খৈবচ । 

বিনীত তথ বার্তায়াং ত্রৈয্যকৈব নরাধিপঃ | যাজ্ঞবন্ধাঃ 

(২) আত্মাবাইরে শ্রোতব্যে। মন্তব্যে নিদিধ্যাফিতবা শাক্ষাৎ কর্তব্যন্চ 

”.. বুহদারপ্যকোগনিষং 
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বঞ্চল জীব নিজের স্বরূপ সাক্ষাঁৎউপলব্ধি করিয়া খময় সংসার হইতে মুক্তি 

লাভ করে (১) ১ মুক্তজীবের পুনরাবৃত্তি নাই' ২); জীবকে আর দুঃখের 

বশাঘাত সহ্য করিতে হর না (৩)। অলৌকিক (ইন্দ্রির়ের অগ্রাহ্য ) বিষয় 

মৃত অনুমান এবং শব্ধ এই উভয় প্রমাণের বিষয়, কিন্তু অন্ুমান শক হহীতে 
বলবৎ প্রমাণ । বিশেষতঃ মহষিগণের মধ্যেও কণাদ শব্দের অতিরিক্ত- 

গ্রাশাণ্য বলেন নাই, তাহার তে শব্দ জন্ুমানেরই অন্তডুক্তি। স্থতরাং 

আপরকে বিশেষতঃ বিরুদ্ধ বদকে বিচার করিয়া অলৌকিক বা অতীব্িয়- 

্ বুঝ|ইতে হইলে অনুমান প্রমাণের সাহাঁধ্যেই তাহা বুঝাইতে হয়, অর্থাৎ 

নানারপ নির্দোষ হেতুণ জ্ঞান জন্মাহয়। বিরুদ্ধবাদীকে অলৌকিক বিষয়ের 
নণ্চয় (অন্ুমিতি) করিতে বাধ্য করিতে হয়। অতএব বিচারের আবস্তকত। 

সবপ্ স্বীকাধ্য। খদিও জীবাত্মা প্রত্যেকেরই “অহং” ইত্যাকার মানস 
প্রত্যক্ষের বিষয়। কেহই নিজের অত্ডিত্বে অবিথ্বাসী বা অন্দিপ্ধ নহে, 

অর্থাৎ কেহই মনে করে না "আনি নাই” কিংবা “আমি আঁছি কিনা 2, 

তথাপি জীবাত্ার স্বরূপে মতভেদ দেখা যায়; কেহ বলেন আত্মা দেহ 

ইঞ্ত্রিয় প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র, কেহ বা দ্রেহ, ইন্দ্রির গ্রভৃতিকেই আত্মা 

বলিয়া থাকেন। এইরূপ সর্ধজ্ঞ-পরমেশ্বরের অস্তিত্বে মতভেদ দেখা 

বায়? যাহারা সর্বজ্ঞ-পরমেশ্বরে অবিশ্বাসী তাহারা দৃঢ়তার সহিতই বলে 

থে ঈশ্বর নাই, সব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর আবাশ-কুন্ুম ১ আবার কেহ বা ঈশ্বরের 

মাহাত্্য উপলব্ধি করিয়া! আনন্দে আত্মহার। হইয়া! থাঁকেন। সর্বজ্ঞ 
পরমেশ্বর আমাদের ইন্দ্িয়ের অগ্রাহ্য ; আমরা তাহাকে চর্মমক্ষু দ্বারা 

দেখিতে পাই নও কর্ণ তাহাকে শুনিতে পায় না ইত্যাদি; আমাদের 

(১) ত্বমেব বিদিত্ব। ইতি মৃত্ামেতি নান্যঃ পন্থ! বিছ্যাতে অনায়। 

(২) নসপুনরাবর্ততে । 

(৩) হুঃখেনাত্যন্তং বিযুক্তশ্চরতি | 
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অসংস্কৃত-চঞ্চল-মন ও তাঁহাকে ধরিতে পারে না। সুতরাং বিচার ব্যতীত 

বিরুদ্ধ মতবাদ নিরাঁস করিয়া! আত্মতত্ব, অন্বিতীয়-ঈশ্বরতত্ব ব্যবস্থাপিত 

হইতে পারে না । ন্মরণাতীত যুগেও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিকের সন্ধান 
পাঁওয়া যাঁয়, দশ্পরদায় বিশেষ স্মরণাতীত কাঁল হইতেই দেহ, ইন্দ্রিয় 

প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র আত্মতত্বের বিরুদ্ধে অদ্বিতীয়-ঈশ্বরতত্বের বিরুদ্ধে 

নানারূপ যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া আসিতেছে , সুতরাং বিরুদ্ধ 

মতবাদ নিরাস করিয়! তত্ব নির্ণয়ের নিষিত্ত মহর্ষি-গোঁতম বিচারের অঙ্গ 

পদার্থ সমূহ স্থত্রাকাঁরে বলিলেও বিশেষ করিয়াই বলিয়াছেন অর্থাৎ 
কিরূপে বিচার করিতে হয়, বিচার কতপ্রকাঁর, কি উপায়ে বিরুদ্ধ পক্ষকে 

নিরস্ত করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ বর্ণন! করিয়াছেন । বেদ-বিরুদ্ধ 

হেতুবাঁদিগণ নাঁনারূপ হেত্বাভ|সের কুতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 

যাহাতে বেদার্থে' সংশয় জন্মাইতে না পারে, আত্মতত্ব জ্ঞানের বিদ্ব 

ঘটাইতে না পারে, এ নিমিত্ত মহর্ষি স্যায়শান্ত্র প্রণয়ন বা প্রচার 

করিয়াছেন । এ নিগিত্তই বেদ, স্বৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে মহধি-প্রোক্ত 

হ্যায়শান্ত্রের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ন্ায়-কুস্থমাঞ্জলি এ স্তাঁয়- 

শাঁন্ত্রেরই একখানি উৎকুষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ বা ব্যাখ্যাপুস্তক । এই গ্রন্থে স্তাঁয় 

শাস্ত্রোক্ত বিচার পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া বিরুদ্ধ মতবাদ খগুনপূর্ববক 

অদ্বিতীয়-সর্ববজ্ঞ-পরমেশ্বর তত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ; দেহ; ইন্দ্রিয় প্রভৃতির 

অতিরিক্ত আত্মতত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে । বিশেষতঃ মহর্ষি যে সকল 

পদার্থ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, অথচ অনুমান করিতে গেলে থে সকল 

পদার্থজ্ঞানের একান্ত আবশ্যকতা ( যেমন-ব্যাপ্তি কার্যকাঁরণের লক্ষণ 

প্রভৃতি ) বিশেষরূপেই আলোচিত হইয়াছে । «এই ন্যায়-কুস্ুমাঞ্জলির 
রচয়িতা মহামহোঁপাঁধ্যায় শ্রীমছুদয়নাচার্য্য । কেহ" কেহ বলেন আচার্য্য 
এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তীর্থ পর্যটন কালে গ্রন্থথানি পাইয়াছিলেন। 



৩/ 

যাচারা এই কথা বলেন তাহার! গ্রন্থ প্রাপ্তির বিশেষ সমাচার দিতে 

পারেন না। সম্ভবতঃ আচার্য তীর্থ পর্যটন কালে £গ্রন্থখানি রচনা 

করিয়াছিলেন, এ নিমিত্বই খ্রর্ূপ কিংবদস্তীর সৃষ্টি হইয়া থাঁকিবে। ভক্তি 

মাহাঁজ্যের একটা শ্লোকে আচার্যের এই গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া 

যায় (১), কিন্তু শ্লোকটার প্রতি লক্ষ্য করিলে উহাতে আস্থাস্থাপন করা 

যায় না। শঙ্করাবতার আচাফ্য-শঙ্কর বেদান্তের ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে 

স্গভীর দার্শনিক তত্বের সুক্ষ বিচার করিয়াছেন বটে, কিন্ত প্রমাণ 

কাণ্ডের বিশেষতঃ অনুমান কাণ্ডের এইরূপ সু বিচার করেন নাই। 

চিন্তামণিকাঁর গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ স্তায়- 

শাস্ত্রেক্তি প্রমাণ কাণ্ডের বে সকল স্ক্কস বিচার করিয়া গিয়াছেন এ সকল 

বিচারের পথ-প্রদর্শক আঁচাধ্য-উদয়ন । গঙ্গেশোপাধ্যায় আচাধ্য-প্রদর্শিত 

রীতির অন্থসরণ করিয়াই ঈশ্বরান্ুমান চিন্তামণি গ্রন্থ বচন! করিয়াছেন। 
এবং স্বরচিত অন্যান্ত চিস্তামণি গ্রন্থে অনেক স্থানে আচাব্যের মত 

প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, আচার্্যকৃত লক্ষণের ব্যাখা করিয়াছেন। 

পরবন্তী নৈয়ায়িকগণ গঙ্গেশ-প্রদর্শিত রীতিরই অন্ুন্ণ করিয়াছেন । 

স্থতরাঁং এক কথায় এই বলা যাইতে পারে যে আঁচাধাই নব্য-ন্তায়ের 

সক্ষ-বিচার-কৌশলের উদ্ভাবয়িতা । আঁচাধ্য হইতে আরপ্ত করিয়া চিস্ত।- 

মণিকার গঙ্গেশ, চিস্তামণির ব্যাখ্যাকার পক্ষধর মিশ্র, নবদ্ধীপের হরিদাস, 

বাস্থদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ, মথুরানাথ,জগদীশ, গদীধর প্রভৃতি, পূর্ববঙ্গের 

বিক্রমপুর, জুবর্ণগ্রাম প্রভৃতিস্থানের চন্দ্রনারাঁয়ণ, কালীশঙ্কর, ভৈরব 

তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ স্যায়শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ কাণ্ডের 

'যে সকল হুস্ম বিচার করিয়। গিয়াছেন, এ সকল বিচ।রের সমষ্টিই প্রকৃত 

(৯) তীর্ঘপর্ধ্যটনে লন্ধং তপ্মাদ, গৌঁড়ে প্রচারিতং। 

ভক্তিমাহাত্ময। 



প্রস্তাবে নব্যন্তায়, এই নব্ন্ায় বাঙ্গালীর শান্ত্রালোচনার গৌরবমর নিদক্গন | 

এ বিষয়ে বাঙ্গালী যেরূপ কৃতিত্বের, সুক্ষ বিচার কৌশলের ও সু্বুদ্ধির 

পরিচয় দিয়াছে অন্যত্র তাহার তুলনা মিলে না । এই নব্য-ন্যায়ের 

মনীষ।র ফলেই এক সময়ে বঙ্গের নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থান 

বিষ্ভাপীঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আঁচাধ্য, এই নব্যন্তায়ের সুক্জা বিচার 

কৌশলের উদ্ভাবয়িতা, সুতরাং আচাধ্যের বিশেষ পরিচয় জানিবার 

আকাজ্ষা হওয়। বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাভীবিক। মৈথিল এবং অন্মদ্ধেশীয় 

পণ্ডিত সমাজের বিশ্বান আচাঁধ্য মিখিলকেই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 

অগ্ঠাপি মৈথিলগণ মিথিলাঁতেই আচার্য বমতি স্থানের নিদ্দেশ করিয়া 

থাকেন। ভক্তি মাহাজ্য্যেও এই সংবাদ পাওয়া যাঁয় (১)। অন্মদ্যেশীয় 

মনীধষিগণের ও অনেকেই এই কথার সমর্থন করিয়। থাকেন। পুজ্যপাদ 

. ৬চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ও এপিয়াঁটিক সোনাইটী হইতে প্রকাশিত 

কুন্থুমাঞ্জলির ভূমিকাতে প্রকারান্তরে ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি 

লিখিরাছেন জাচাঁধ্য গৌড়দেণীয় হইলেও গৌড়ের প্রদেশান্তরই আচাধ্যের 

বসতি স্থান। মনে হয় তিনি গৌড়ের সন্নিহিত মিথিলার প্রান্ত 

দেশকে লক্ষ্য করিয়।ই ঁ কথা৷ লিখিয়া থাকিবেন। এক সময়ে মিথিলা ও 

গৌড়েশ্বরের শাসনাধিকার-ভুক্ত ছিল, মিথিলার প্রান্তগ্থরন গৌড়ের 

অংশরূপে গৃহীত হওয়। বিচিত্র নহে। অতিগ্রাচীন কাঁল হইতেই 

মিথিলা বভ্বিদ্ভার বিশেষতঃ অধ্যাত্ববিগ্তার লীলানিকেতন, দর্শন 

শান্্াদি আলোচনার পীঠস্থান। একসময়ে মিথিলাতেই জনক 

বাজ্ঞবন্ক্য সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; গাঁগী, মৈত্রয়ী প্রভৃতি বিদষধীগণের 

স্থুমার কোদল-অধ্যাত্ব-কুন্্ুমু মিথিলাতেই বিকসিত হইয়াছিল 

(১) ভগবানপি তত্ৈব মিথিলায়াং জনাদনঃ। 

শ্রীমদুদয়নাচার্য; রূপেণাবততারহ ॥ ভক্তিমাহা স্ব 
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শুরন্জর্ধেদ মিথিলারই সামগ্রী। মিথিলাতে, তৎসন্গিহিত প্রদেশান্তরে 

বহুবার বৌদ্ধ-দার্শনিকগণের পরাজর সংঘটিত হইয়ছিল। পরবস্তা 

কালেও বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি মনীষিগণ মিথিলাকেই অলঙ্কৃত করিয় 

গিরাছেন । মহর্ষি-অক্ষপাদ-গেতম নাস্তিক মতের নিরাসের নিশিত্ত 

মিথিলাতেই ন্ঠারশাস্ত্র প্রণয়ন ব। প্রচার করিয়াছিলেন । মহধি-অঙ্গপাঁদ 

অতিপ্রাচীন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, ইহ! বেদ পুরাণাদিতে জান 

বায় (১)। খগবেদে মহষির দেবদত্ত কূপ লাভের সংবাদ পাওর়। 

বায়; পুরাণ পাঠে জান। বায় মহষি তগস্ত। প্রভাবে স্বর্গ হইতে 

গোমতীগঙ্গী আনিরাছিলেন। এ নকল না কি অগ্তাপি 1থিলার 

কামতৌল রেলওয়ে ষ্টেশনের মন্নিহিতস্থানে বর্তমান থাকিয়া মহাথক 

নিথিলাবাসের সাক্ষ্য দিতেছে । শিথিলার বিজ্ঞ বিচক্ষণগণ এই কথার 

নমর্থন করিয়া থাকেন। রামারণ পাঠ জানা যায় এরা মচশ্্র বিশ্ব।শিত্রের 

আশ্রম হইতে মিথিলার জনকের রাজধানী খাহবার পথে অইল্যাপতি 

গোতিমের আশ্রম হইয়। গিরাছিলেন। গোতগের পুর শতানন্দ অনকের, 

পুরোহিত ছিলেন। ছাপরা নগরীর সন্নিহিত গঞ্জাতারে মহাষ-অক্ষপাদ 

গোতমের অপর আশ্রমস্থানের নির্দেশ করা হয়। বর্তমান সময়ে 

মহাঁমান্ত গবর্ণমেন্টের সাহাব্যে খ্রস্থানে মহষির ম্মরণাথথ গোতম-পাঠশালা 

৮ পাশপাশি পিপিপি 

(১) জিন্ষংন্্ দেইবতাং তয় দিশা 

সিংচন্নৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে | 

আগচ্ছং তমবসা চিআজভানবে 

কামং বিপ্রস্য তর্পয়ংত ধামাভঃ | ১ম ১৪অ৮৫স্ ধগবেদ। 

চান দেশীয় পর্িতগণ বলেন ষে মহধিগোতম এবং গৌতমন্থজ্জ কর্পের আিতে 

বর্তমান ছিল, সে যাহ! হউক ঞগ.বেদে মহধির নামোল্লেখ দেখ বায়, ঈতকাং মহর্ষি এবং 

মহ্্ষি-প্রোক্ত ন্যায়শান্ত্র ষে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। 
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নামে একটা চতুষ্পাটী চলিতেছে। তীর্থবাসের নিমিত্ত মহধির আশ্রমীস্তর 
থাকা বিচিত্র নহে; অগ্যাঁপি ধার্মিক সমাঁজে এই প্রথ! বিলুপ্ত হয় নাই। 
মহামতি উদ্যোতকর ন্যায়দর্শনের বার্তিক রচনা করিয়াছেন, তিনি কোন্ 

দেশের লোক অগ্ঠাঁপি তাহা নির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন উদ্যোতকর 

দাক্ষিণাত্যবাসী, আবার কেহ বা উদ্চোতকরকে মিথিলাবাঁপী ও বলি 

থাকেন; কিন্ত উদ্যোভকর যে মিথিলাঁকে অলঙ্কৃত করেন নাই ইহ। 

সাহস করিয়া বলা যায় না। ম্মরণাতীতকাঁল হইতে বর্তমান সময়ের 

কয়েক শতাবা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিথিলাতে দর্শনশাস্ত্রাদি আলোচনার ধারা 

অন্ষু্ ছিল। আচার্য্য ও মিথিলার এ ধারা সংরক্ষণ করিয়।ছেন। 

আগাঁদের এই ধারণা পূর্বাচাধ্য পরম্পরা প্রসিদ্ধ । ত্রিহুতের ইতিহাস 
লেখক বেহারের সেক্রেটারী শ্যামাচরণ পিংহ মহাশয় ও আচাধ্যকে 

মিথিলাবাদী বলিয়াই লিখিয়াছেন। বঙ্গের বারেন্্র শ্রেণীর 

বরাহ্গণগণের কেহ কেহ তাহাদের উদ্ধতন ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ পুরুষ 
পুর্ববন্তী উদয়ন ভাছুড়ীকেই উপয়নাচাধ্য বলিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার 
করা যার এরূপ প্রমাণ এপণ্যন্ত পাই নাই (১)। 

0. উদয়ন ভাছুড়ী এবং উদয়নাচাধ্য একব্যক্তি হইলে ইহা লেখকের পক্ষেও 
গৌরবের বিষয় হয়। উদয়ন ভাছুড়ীর বসতি স্থান ঢাকা জেলার অন্তঃপাতি ঝালিয়।ট 

গ্রামে, আর এই ক্ষুদ্র লেখকের বসতিস্থান ঢ।কা জেলার স্ুবর্ণগ্ামে সুতরাং 

আচাধ্য এক জেলার লোক বলিয়া লেখক গৌরবান্ৃভব করিতে পারে; কিন্তু তাই 

বলিয়। সত্যের অপলাপ কর! যায় ন|। উদয়নাচার্্য শ্রীহ্ষের পূর্বববর্তাঁ, শ্রীহ্ষ কাগ্যকুজ 

হইতে সমাগত পঞ্চব্রাক্ষণের অন্যতম । শ্রীহর্ষের অনেক পয়ে রাট়ী, বারেন্ত্ শ্রেণীবিভাগ 

হইয়াছিল। সৃতরাং গ্রহর্ষের পূর্বধস্ত| উদয়নাচার্য)ই উদয্নন ভাদুড়ী ইহা বিশ্বানঘোগ্য 

হইতে পারে না। বোধ হয় উদয়ন ভাছুড়ী ও একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন, 

পূর্বব বঙ্গে গ্াপদ্নয়ী কুহুমাঞ্জলির গঠন পাঠন প্রথমত; তিনিই করিয়া খাকিবেন, দেই 

নিমিত্তই এইকপ কিংবদস্তীর সৃষ্টি হইয়। থাকিবে। 
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* *এখন দেখা যাউক আচাধ্য কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন; ইহা 

নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ আঁচাধ্য-কৃত গ্রস্থাবলির আলোচিন। করিয়া 

দেখিতে হয় এ সকল গ্রন্থে কিছু সন্ধান পাঁওয়া যায় কিনা । আচাধ্য 

আ[্মতত্ববিবেক, ন্ায়-কুস্মা্লি তাঁৎপর্ধ্য-পরিশুদ্ধি, কিরণীবলি। 

লক্ষণীবলি প্রভৃতি বহু দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াঁছেন। উদ্ভোত- 

করকৃত স্তায়-বার্ডিকের টাকার নাম তাঁৎপর্যটাকা, তাঁৎপধ্যটাকা সর্বত্র 

স্বতন্ত্র নানাদর্শন টাকাকুদ_ বাচস্পতিমিশ্রকৃত, এ্রতাৎপধ্যটীকার টাকাই 

তাত্পর্ধ্য-পরিশুদ্ধি। আচাধ্য, তাঁৎপর্য-পরিশুদ্ধির প্রারস্তে তাঁৎপধ্য- 

টাকাঁকে বাচস্পতির বাক্য বলিয়াছেন (১)। সুত্তরাং আচীঁধ্য সর্বতন্্ 

স্বতন্ত্র বচস্পতি মিশরের পরবর্তী, ইহাতে সংশয় হইতে পারে না। 

্রীহর্ষ, তৎরুত খণ্ডনখগ্খাগ্ত গ্রন্থে আচাধ্য-কৃত শ্লোকটীকেই কিঞিিৎ 

পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করিয়! তাহার মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিরাছেন 

(২), সুতরাং আচার্য শ্রীহর্ষের পূর্ববন্তী ইহাঁতেও সংশয় থাঁকিতে 

পারে না। কিংবদন্তীও এইরূপ যে শ্রীহর্ষের পিতা শ্রীহিরের দহিত 

আচার্যের শাস্ত্রীয় বিচার হইয়াছিল, এ বিচারে শ্রীহির পরাজিত হয়েন। 

পরলোৌকগত বিদ্বোশ্বরী প্রসাদ এপিয়াঁটিক মৌসাইটা হইতে প্রকাশিত 

্যায়-বার্তিকের তূমিকাঁতে শ্রী বিচারের কথা স্বীকার করিয়াছেন। 

(১) মাত: সরস্বতি ! তবাজ্ঘি,যুগং (বিভাব্য 

ভূয়োবিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি। 

বাকৃচেতসে।মমতথ। ভব সাবধান! 

বাচস্পতের্বচসি ন স্থলতে। ষখৈতে ॥ 

(২) শক্কাচেদহুমাত্যেব নচেচ্ছস্ক। ততত্তর1ং| 

ব্যাযাতাবধিরাশঙ্ক! তর্কঃশক্কাবধিম্দ্রতঃ ॥ 

স্যায়-কুহুমাঞ্জলি, তৃতীয় বক ৭ল্লোক 

তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ। খণও্নখওখাদ্য 
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তাতৎপর্-টাকাকাঁর বাঁচম্পতিমিশ্র বহুদার্শনিক গ্রন্থ রচনা , নিয়া 

গিরাঁছেন; তত্রুত হ্টারন্চী-নিবন্ধে গ্রন্থ মমাপ্তিরকাল ৮৯৮ বতমর লেখা! 

আছে (১)। এই “বৎসর' শব্দে শকাব্দ, ধরিলে ৯৭৬ খৃষ্টান আর 

ংবৎ ধরিলে ৮৪১ খৃষ্টাব্দ হয় । এী “বৎসর” শব্দে শকাবা ইহাই অনেকের 

সি | রি আচাব্য, ভত্কৃত লক্গণাবলির শেষে গ্রন্থ সমাপ্তির কাল 

৯০৬ শকাবা লিখিয়াছেন (২)। ৯০৬ শকাব্ায় ৯৮৪ খৃষ্টাব্দ হয়। 

বদি রি টার লেখা সত্য হর, তাহা হইলে বাঁচম্পতি মিশ্রের 

বৃৎ্র” শবের সংবৎ অর্থ করাই সঙ্গত মনে হয়। শকাব্বা অর্থ করিলে 

বাঁচস্পতি মিশ্ব এবং আচাধ্য উভয়ে সমসাময়িক হইরা পড়েন; ইহা 

সম্ভবপর বলির! মনে হয় না। কাঁরণ-আচাধয। বাচস্পতি মিশ্র-কৃত 

তাঁৎপধ্ধ্য-টাকার তাঁৎপধ্য-পরিশ্ুদ্ধি নামক টীকা রচনা করিরাছেন ' 

সমসাময়িক প্রপিদ্ধ ছুইজনের একজন অপরের গ্রন্থের টীক। রচন। 

করিরাছেন ইহা গুরু শিষ্য সম্পর্ক ব্যতীত প্রায়শঃ দেখা যায় না। 

বাচম্পতি মিশ্র এবং আচাধ্যের মধ্যে এরূপ মন্বন্ধের সংবাঁদ এ পথ্যন্ত 

পাওয়া যাঁয় নাই। স্ুতরাঁং আচাঁধ্যের লক্ষণাঁবলির সময় নির্দেশ দ্বারা 

বলিতে হয় বাঁচস্পতি মিশ্র খুষ্্রীর নবম শতাবীতে এবং আঁচাধ্য গুষ্টায 

দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সে বাঁহা হউক্ বাচস্পতি মিশ্র 

ুষ্টায় নবম কিংবা দশম শতার্ধীতে বর্তনীন 1ছলেন মোটামুটা ইহা 
বল! যাইতে পাঁরে। চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় দ্বাদশ শতাব্ধীতে 

বর্তমান ছিলেন; ইহ 1 ত্রিছুতে তর ইতিহাস লেখক বেহারের সেক্রেটারী 

(১) ন্যারস্থচী-নিবন্ধোস। বকারি স্ুৃধিয়াং মুদে | 

ক্ীবাচস্পতি মিশ্রেণ বন্বস্কবস্থবৎনরে ॥ 

(২) তর্কান্বরাঙ্ক প্রমিতেঘতীতেষু শকান্ততঃ | 

বর্ষেষ,দয়নশ্চক্জে সুবোধাং লক্ষণাবলিং | 
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গ্তাচরণ পিংহ মহাশয় প্রমাণিত করিয়াছেন। পিংহ মহাশয়ের রী 

নময় নির্দেশ অনেকটা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয় ; কাঁরণ-গঙ্গেশোপাধ্যায়ের 

পুল বর্দধমানোপাধ্যার-ককৃত কুসুমাঞ্জলির একথানি হস্তলিখিত প্রাচীন 
গ্রকাশ টাকা এসিয়াটিক দোসাইটাতে আছে, এ গ্রন্থখানি দেখিলেই 

বুঝা যার গ্রন্থের পূর্ববাংশ এবং শেষ অংশ এক সময়ের লেখা নহে। 

পূর্বাংশ শেষাঁংশ হইতে অন্ততঃ এক শত।ন্দী পুর্বে লিখিত হইয়াঁছিল। 

গ্রন্থের সর্বশেষে গ্রন্থখানির লিখনের কাল ১৩৩৪ শকাব্দ লিখিত হইয়াছে, 
স্বতরাং ১৪১২ খষ্টাবে এ্রান্তখানির শেব অংশ লিখিত হইয়াছিল, ইহ! 

স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থার পুর্বাংশ একশতাবা পূর্বের লিখা 

প্রিয়া লইলে বদ্ধমান উপাধ্যায়কে ১৩১২ খষ্টাব্দের পূর্ববর্তী অর্থাৎ 

গীয় ত্রয়োদশ শতাঁব্ীর ব্যক্তি স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং 

বর্দমানোপাঁধ্যায়ের পিতা গঙ্গেশোপাধায়ের সময় দ্বাদশ শতাবী বলা 

অসঙ্গত হয় না। শ্রীহর্ষ গঙ্গেশোপাধ্যাযের পুর্ববন্তী, আচার্ধা শ্রীহর্ষের 

পতী' শ্রীহিরের সমসাময়িক এবং নাঁন1 দর্শনটাকাকুদ_ বাঁস্পতি মিশরের 

পরবর্তী ; সুতরাং আচার্য খুষ্টীয় দশম কিংবা একাদশ শতাঁকীতে বর্তমান 

ছিলেন নাঁনা কারণে মোটামুটী ইহা বলা বাইতে পারে । 

এখন আঁচার্ষোর প্রদিদ্ধ কীন্তি সম্বন্ধে কিছু আ.লাঁচনা করিয়া 

ক্ষেপতঃ শ্যাঁয়-কুস্থমাঁঞ্জলির প্রতিপ।গ্ভ বিষয় বলা যাইতেছে- অনুসন্ধানে 

জান! যায় শ্তাঁয়-বার্ভিককাঁর উদ্ভোতিকর প্রথমতঃ বৌদ্ধ-দার্শনিক মণ 

নিরাস করিয্াছিলেন। উদ্োতকর অতিগপ্রাচীন। বাচস্পতি মিশ্র 

উদ্বোতককে অতিজরতী বলিয়াছেন (১)। বৌদ্ধ-দার্শনিকমত নিরাঁস 

করাই যে উদ্ভোতকরের বার্তিক রচনার উদ্দেশ্য ইহা আভাসে স্তায়- 

(১) ভচ্ছামং কিমপিপুণ্যং দুত্তরকুনিবন্ধ পক্কমগ্রানাং | 

ইদ্যোতকর গবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ | 
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বাঁর্তিকের মুখবন্ধে উদ্ভোতিকর নিজেই বলিয়াছেন (১)। বৌদ্ধ-দার্শনিকুমত 

নিরাস করাই যে উদ্মোতকরের বার্তিক রচনার প্রয়োজন বাঁচস্পতি 

মিশ্র তাঁৎপধ্য-টাকার প্রারন্তে এ কথা স্পষ্ট করিয়ই বলিয়াছেন । 

তৎপরে আচার্ধাপাদ শঙ্গর বৌদ্ধ-দার্শনিক মত নিরাঁস কবিয়াছিলেন । 

সর্বশেষে আচারধ্য-পাদ উদয়ন বিশেষ বিচার পূর্বক বৌদ্ধ-দার্শনিক মত 
নিরাদ করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে আর বৌদ্ধমত প্রবল হয় ন।ই বা 

মৈথিল এবং বাঙ্গলার মনীধিগণ উদয়ন-প্রবর্তিত বিচার পদ্ধতির অনুসরণ 

করাতে প্রবল হইতে পারে নাই। প্রসিদ্ধি ও এইরূপ যে আচার্য 

বৌদ্ধ-দার্শনিকমত থগ্ুন করিয়া ৬ভগবানের শ্রীমুদ্তি দর্শনের নিমিত্ত 
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন ; আচাধ্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্ভত 

হইলে দ্বাররুদ্ধ হইয়া যাঁওয়াঁতে গর্ষধের সহিত বলিয়াছিলেন 

ধপুনর্কবোদ্ধে সমায়াতে মদধীন! তবস্থিতিঃ।” এইকথা বলিয়া তথা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিবার উপক্রম করিলে তৎক্ষণৎ দ্বার খুলিয়া! যাওয়ায় 

আচার্য্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশপুর্বক ৬ ভগবানের শ্রীমুত্তির দর্শন পাইয়। কৃতার্থ 

হন। আচার্যের ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস) অতুলণীয়। তাহার 
ঈশ্বরে বিশ্বাম কত গভীর, কত সরল? তাহা এই গ্রন্থ মধ্যে বহুস্থানে সুষ্পষ্ট। 

“যং কারবোইপি বিশ্বকর্থেত্যুপাদতে” এই সকল বাক্য সরল ঈশ্বর- 

(২) যদক্ষপাদে। প্রবরে। মুনীনাং 

শমায়লোকহ্য গাদশাস্্ং। 

কুতাকিকধ্বাস্ত নিরাসহেতোঃ 

করিস্ততে তন্তময়! নিবন্ধ: | 

(৩) যগ্ভপিভাযুকৃতা কৃতব্যুৎগাপনমেত্তৎ তথাপি দিও নাগ প্রভৃতিভিরবর্ধাচীনৈঃ 
কুহেত্মস্তমসসমুখানেনাচ্ছাদিতংশাস্ত্রং ন তত্বনির্ণয়ায়পর্ধ্যাপ্তমিত্াষ্তোত করে স্বনিবন্ধে।- 

দ্তোতেন তদপনীয়ত ইতি প্রয়োজনবানয়মারস্তঃ | 
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বিধুসরই পরিচায়ক । অপিচ ততকৃত স্তবকার্থ সংগ্রাহক শ্লোকাঁবলীর প্রতি 

লক্ষ্য করিলেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। আচাধ্য সাঁধু ভক্তের শ্তায়, 

হেশিব! করুণাময়! প্রভৃতি শবে ৬ ভগবাঁনকে ডাঁকিতে কিছুমীত্র 

কু! বোধ করেন নাই, আবার অকাট্য-সুক্-যুক্তিজালে ঈশ্বরে অবিশ্বীদী- 

গণের মতবাঁদসমূহ সমাচ্ছন্ন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। যাহারা 
ঈশ্বর মানে না, বাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, তাহাদের বিরুদ্ধ মত 

দকলের নিরাঁস করিয়! সর্ধজ্ঞ-ঈশ্বর প্রতিপাঁদন করাই এই এন্থ রচনার 

উদ্দেন্ত । ঈশ্বরোপাঁসনা বাতীত নানাবিধ অসহ্য জ।লাময় সংসার হইতে 

পরিত্রাণ পাইবাঁর অন্য উপায় নাই, আচাধ্যের এই বিশ্বাস গ্রন্থ মধ্যে 

পরিস্দুট, শান্ত ও শ্রকথা বলে। আচাধ্য যুক্তি দ্বারা বেদবাক্য) শান্ত 
বাক্যসমূহ অকাট্য প্রমাণরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহা আচার্য্যের শান্ত 

বিশ্বাসেরও পরিচয় বটে। এই গ্রন্থে স্তায়শাস্ত্োক্ত বিচার প্রণালীতে 

ঈশ্বরতত্ব বিবেচিত হওয়াতে মনে হয় আচাধ্যই শ্তায়শীন্ত্রের পূর্ণতা 
সম্পীদন করিয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্রে যে সাংখ্ শাস্ত্রের প্রশংসা দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়, বেদ, স্বৃতি, পুরাণ গ্রভৃতিতে যে সাংখ্য-গ্রোক্তা কপিলাণ্রি 

মহিমা বিঘে।ধিত হইয়াছে, প্রাত্যহিক তর্পনে “কপিলশ্চাস্গুরিশ্চৈব” বায় 

যে সাঁংখ্যকারগণের তৃপ্তির নিমিত্ত এক এক গণ্ষ জল দেওয়ার ব্যবস্থা 

আছে (সম্ভবতঃ আচা্যও দিয়া থাকিবেন ) এ কপিলাদি নহর্ষি-প্রণীত 

ন[ংখ্যশান্ত্রে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া আঁচার্ধ্য সাংখ্যমত থণন 

করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। যে আড়ম্বর পূর্ণ কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান 

হিন্দুর বৈশিষ্ট্য, বাঁহ৷ বাঁদ দিলে হিন্দুর বিশেষ পরিচয় থাকে না? এ 

কর্মকাণ্ডের মীমাংসক ভট্ট প্রভৃতির বিরুদ্ধ মতবাদ সকলও আচার্য 

বিশেষ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন) কেন না তাহারা ঈশ্বর মানেন ন|। 

আচীর্য্য-পাঁদ .শঙ্করও এঁ সকল শান্ত্রমতের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ 
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করিয়াছেন, বিচার করিয়া বিরুদ্ধমতবাদ সমুহের খণ্ডন করিয়াছেন, 

কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে । আচাধ্য-পাঁ্ শঙ্কর বিধি 

নিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিযা। নিজে সন্ন্যাসী হইয়া কর্মকীওভভ্ত 

মীমাংসক প্রভৃতির মতবাদের বিরুদ্ধে বিচার বিতর্ক করিরাছেন। 

আর আচাঁধ্য-উদয়ণ কর্ম্কাঁণ্ডের সহিত বিশেষরূপে সংস্থষ্ট থাকিয়া) 

মীমাংসকগণের নির্দিষ্ট গৃহপ্গাশ্রমোচিত অবপ্ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান 

করিয়া তাহাদেরই মতের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 

ইহাঁও আচারের ঈশ্বরে আত্যন্তিক বিশ্বামেরই পরিচয়। ঘাঁহাঁরা 

পরলোক মাঁনে না, দেহাঁদির অভিরিক্ত-স্থায়ী-আত্মা স্বীকার করে নী, 

তাঁহারাই প্রকৃত নাস্তিক; কিন্তু যাহারা সর্ধজ্ঞ-ঈশ্বর স্বীকার করেন! 

আ.চাধ্য তাহাদিগকে ও নান্তিকের দলেই গণ্য করিয়াছেন । স্ুধীগণ গ্রন্থ 

মধ্যে এ সকল বিষয়ের বিশেষ সন্ধান পাইবেন । 

এখন সংক্ষেপতঃ গ্রন্থের পরিচয় ও প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ বলা 

নাইতেছে। ন্যায়-কুন্ুমাঞ্জলির পাঁচটা স্তবক রা পরিচ্ছেদ । যথাক্রমে 

& পটা স্তবকে প্রধ।নতঃ চার্বাক+ শীমাংসক+ সৌগত, দিগম্বর এবং 

সাংখ্যকারগণের বিগ্রতিপত্তি ব! বিরুদ্ধমত সকলের নিরাঁসপ করিয়া 

প্রত্যেক স্তবকেব পরিসমাপ্তিতে স্তবকের মর্খীর্থ বর্ণন। প্রসঙ্গে এ ভূগ- 

বানের স্তব কর। হইয়াছে । গ্রন্থথানিতে প্রধানতঃ পাঁচটা বিরুদ্ধ মতের 

নিরাঁস কৰিলে ও প্রসঙ্গতঃ বহু বিষয়ের আলোচনা কর। হইয়াছে। 
১। চীর্দাকগণের মত বা বিশ্বীস এই যে পরলোকের নিমিত্তঃ 

সবর্গাদিফলের নিমিত্ত? অনৃষট (ধর্্াধনষ) কারণ স্বীকার করিবার আবিশ্তকতা 

নাই ; পরলোক; স্বর্ণ, নরক প্রভৃতি কিছুই নহে। কর্ম করিলে ফল যাহা 

হওয়ার পরক্ষণেই হইয়! থাকে, দূরবর্তী ভবিষ্যতে ফলের নিমিত্ত কর্ম 

অকিঞ্চিংকর। স্ৃতরাং অনৃষ্টের (ধর্্মাধর্মের ) অধিষ্ঠাতা বাঁ কর্মফল- 
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দীষ্ঠা কেহই নাই, এবং দেহ, ইন্জিয় প্রভৃতির অতিরিক্ত-আাত্মা স্বীকার 
করিবারও আবগ্তকতা নাই ॥ প্রথম স্তবকে প্রধানতঃ এই মতের নিরাস 

করা হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গতঃ কায কারণ ভাবের ব্যবস্থা? কাঁধ্য কারণ 

প্রবাহের অনাদিত্বঃ কার্যের আকন্মিকত্ববাদ খণ্ডন, মীমাংদকগণের মত- 

পিদ্ধ-শক্তিপদার্থ খণ্ডন, ব্রহ্ম কারণতাবাদ এখং প্রকৃতি কারণতাবাদ 

খণ্ডন, ভোত্ৃ-পুরুষের অদৃষ্ট ব্যবস্থা, অভাবের কারণত্ব ব্যবস্থা, বুদ্ধির 

কর্তৃত্ব খগন, আত্মার কতৃত্ব ব্যবস্থা, ক্ষণভঙ্গ বাদের নিরাস, কারণতার 

স্বাভাবিকত্ব এবং গপাধিকত্বের বিচাঁর, নিত্য পরমমহতের কারণত্ব ব্যবস্থা 

প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন। করা হইয়াছে । 
(২) মীমাংসকগণের মত বা বিশ্বাস এই যে বেদ নিত্য, বেদের বক্তা- 

কেহ নাই, অনাদি কাল হইতেই বেদ চলিয়া আসিতেছে । বেদের বক্ত। 

বলিয়! সর্বজ্ঞ-ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। বৈধকর্শের সম্যক্ 

অনুষ্ঠান করিলেই জীবের স্বর্গাদি স্থখ লাভ হইয়া থাকে। জীবের 

আঁকাজ্ফিত ফল স্বর্গ-প্রাপ্তি, ইতোঁধিক প্রাপ্য আর কিছু নাই। 

স্তবকে প্রধানতঃ এই মতের খণ্ডন করা হইয়াছে, এবং »প্রসঙ্গতঃ 
প্রমাজ্ঞানের গুণ জন্তত্ব-ব্যবস্থা, মহাপ্রলয়-ব্যবস্থা) বেদাদি সম্প্রদায়ের 

ক্রমিক হস প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা কর! হইয়াছে । 

(৩) সৌগত বা বৌদ্ধগণের মত বা বিশ্বাস এই যে কদাচ কুত্রাঁপি 

যে বস্তুর প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি সম্ভবপর নয় প্ররূপ কিছুই নাই। 
কখনও কুত্রাপি সর্ধজ্ঞ-পরমেশ্বর দেখে নাই, দেখিবার সম্ভাবনাও নাই, 
স্থতরাং সর্বজ্ঞ-পরমেশ্বর আকাশ কুসুম । তৃতীয় স্তবকে প্রধানতঃ এই 
মতের খণ্ডন কর! হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গত; অলীক বা তুচ্ছের অভাঁব- 

প্রতিষোগিত্ব ও অভাবাঁধিকরণত্ব খণ্ডন, যোগ্যান্থপলন্ধি নিরূপণ+ ঈশ্বরের 

বাঁধক অনুমান খণ্ডন; অনুমানের প্রমাণ্য ব্যবস্থা “অনুমান প্রমাণ না 
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হইলেও সন্তাবনা মাত্রে প্রবৃত্তির উপপত্তি” এই চীর্ধাক মতের খ্তীন, 

মীমাংসকগণের মত-সিদ্ধ উপমান খণ্ডন, ন্যাঁয়মত-সিদ্ধ উপমান নিরূপণ? 

শব্দের প্রমাণাস্তরত্ব ব্যবস্থা, অর্থাপত্তির প্রমাণাস্তরত্ব থগ্ডুনঃ অনুপলব্ধির 

"প্রমাণাস্তরত্ব খণ্ডন প্রভৃতি বিষরের আলোচনা করা হইয়াছে । 
(৪) দ্দিগম্বর ( জৈন ) গণের মত বা বিশ্বান এই যে নৈয়ায়িকগণের 

স্বীকৃত ঈশ্বর থাকিলেও তিনি প্রমাণ নহেন ; যেহেতু ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক 
জ্ঞান প্রমান্তানের লক্ষণ যুক্ত নহে । চতুর্থ স্তবকে প্রধানতঃ এই মতের 

নিরাস করা হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গতঃ প্রমাজ্ঞান এবং প্রমাণের লক্ষণ? 

জ্ঞাতত! থগডন, জ্ঞানের বিষয় ব্যবস্থার উপপত্তি, প্রমাতা এবং প্রমাণ 

প্রভৃতি বিষরের আলোচনা করা হইয়াছে । 
(৫) সাংখ্যকাঁরগণের মত বা বিশ্বাস এই যে ঈশ্বরের সাধক প্রমাণ 

নাই, জগতের কর্তা বনিয়া, ক্ষিত্যককুরাদির কর্তা বলিয়া ঈশ্বরানুমান সম্ভব 
পর নহে। পঞ্চম স্তবকে প্রধানতঃ এই মতের খণ্ডন করা হইয়াছে, এবং 

প্রসঙ্গতঃ বেদের পৌরুষেয়ত্ব ব্যবস্থ!, ঈশ্বর-সাধক অন্ুমীনের বলবত্তা, 

এতদ্বিষয়ে অনুকুল তর্কের অবতারণ।» প্রতিকূল তর্কের আভাসত্ব কথন, 

' বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নিরূপণ, আখ্যাতের যত্বার্থতী ব্যবস্থা, সমুদাঁয় বেদেরই 

পরমেশ্বরে তাৎপর্য্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে । সর্বশেষে 

নাস্তিক এবং আস্তিকগণকে উপলক্ষ করিয়া ৬ ভগবানের ্তবপূর্ববক 

গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে। | 

গ্রচ্ছকার 



অশুদ্ধ 

বারর্ভূতে 

তত্বজ্ঞান 

সাক্ষেপ 

পেরম্পরা 

শুদ্ধিপত্র 
শুদ্ধ 

রাবর্ততে 

আত্মতত্বজ্ঞান 

সাপেক্ষ 

পরম্পরা 

ক্রমে 

করা 

নো 

ভোগ্য 

ঈত 

বির 

সদ ভাবে 

ভক্ত 

প্রকৃতির 

হয়ন। 

লীন 

কাধ্যোম্মুখ 

ইতঃপূর্বে 
কথিতরূপ 

ইত্যাকার 
তাদাত্্য 

৬৫ 

৬৮ 

৭৫ 

৮৩ 

৮৫ 

৯৩ 

ণ৮ 

৯০) 

১২৭ 

১৩১ 

পংক্তি 



৬ 

তদন্যন্সিন্ন তদন্তন্সিন্ন ১৫৫ ১৪ 

আত্মমাত্রই আত্মামাত্রই ১৮৮ ৩ 

আ্োতার শ্রোতার :- ২১৬ ১১ 

শকার্থের শক্যার্থের ২১৭ ৬ 

বৈশেধিক বৈশেষিক ২১৯ ১৪ 

শ্োতার শ্রোতার ২২৪ ১০ 

অসস্তব অসস্তব ২৩১ ১৮ 

আবশ্যতা আবশ্যকতা ২৪৮ ১২ 

২৯৩ পৃষ্ঠার ফুটনোটিটা ২৯২ পৃষ্ঠার এবং ২৯৫ পৃষ্ঠার ফুটনোটটা 
২৭৩ পুষ্ঠার ফুটনোট বুঝিতে হইবে। 

তয়ৈর ত্বয়ৈব ৩৬৪ ১৩ 



1[নবেদন 
"ব্য-্যায়ের ভাষা এবং বিষয়সমূহ অত্যন্ত :জটিল, ছূর্ববোধ্য ; যাহারা 

নব্য-্যায়শান্ত্রে কিছু মাত্রও প্রবেশ করিয়াছেন, তাহারই উহা! অনুভব 
করিয়াছেন। এই জটিল, ছূর্ধোধ্য ভাষার সরণ, সুললিত বঙ্গানুবাদ 
অপপ্তব বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ অনুবাদে গ্রন্থের রহস্ত সম্যক প্রকাশ 
হয় না, তাই অন্নবাঁদ করিতে ক্ষান্ত থাকিয়া কুসুমাঞ্জলির তাঁৎপর্য্যার্থ 
প্রকাশ করিতেই যত্ব লইয়াছি। মাত্র মূল দিদ্ধান্ত শ্লোকগুলির গণ্ভে 
যথাসম্ভব অনুবাদ দিয়াছি। আচার্য্য, কুস্থমাঞ্জলিতে গঘ্ভে বিস্তৃত বিচার 
করিয়া নিজের দিদ্ধান্ত সমূহ সহজ, সরল অনুষ্টপ ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছেন, 
সিদ্ধান্ত সমূহ মনে রাখিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী । আমি তাহারই 
পদাঞ্কান্থদরণ করিয় সিদ্ধান্তগুলি বাঙ্গলা পদ্যে নিবদ্ধ “করিতে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিলাম। আচাধ্য কুস্থ মার্জলিতে পূর্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত সমূহ শ্লোকে 
নিবদ্ধ করেন নাই। একই উদ্দেস্তে পুর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত সমূহ ও বাঙ্গালা 
গদ্ধে নিবদ্ধ করিয়াছি এবং পুর্ববপক্ষের দিদ্ধান্তগুলি “পৃ” এই চিহ্ত দ্বারা 
এবং উত্তর পক্ষের সিদ্ধান্তগুলি ““উ” এই চিন্ব দ্বারা চিন্তিত করিয়াছি। 
ধদ্যপি আচা্যের স্ুক্-বিচার কৌশলের সম্যক মর্ষ্মোদবাটন করা আমার 
পক্ষে অসম্ভবঃ তথাপি বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষার যেরূপ ছূর্দশা উপস্থিত 
হইয়াছে, বিশেষতঃ বিগ্কার্থিগণকে নব্য-নতায়শান্ত্র যেরূপ হতাদর দেখ! 
যায়, তাহাতে মনে হয় অচিরকাঁল মধ্যেই বালা হইতে বাঙ্গালীর ম্ণীষার 
বিকাশক্ষেত্র নব্য-যায় উঠিয়া যাইবে। এই নিমিভ্ই বঙ্গভাষার আশ্রয় 
ণইয়া এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি। কু্থমাঞ্জলির ছুরূহ বিষয় সমূহ বঙ্গভাষায় 
প্রকাশ করিতে হইলে আরও বিস্তৃতূপে আলোচন। কর! আবপ্তক, 
কিন্তু যে সময়ে পুস্তকের মুদ্রণ কাধ্য আরম্ত হয় তৎকালে কাগজ অগ্রিমূল্যে 
খরিদ করিতে হইয়াছে, বিশেষতঃ আমি দরিদ্র, নিজে অর্থ ব্যয় করিয়। 
পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি এরূপ ক্ষমতা আমার নাই; সুতরাং অনিচ্ছ! 



4৩ 

সব্বেও কথঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। 
চাকার স্ুগ্রসিদ্ধ মহাজন এবং জমীদার পরলোকগত ৮ রূপবাবুর গোত্র 

শ্রীমান্ যোগেশ চন্দ্র দাস অর্থ সাহায্য প্রভৃতি নানারূপে প্রোৎসাহিত 
করাতেই আমি ইহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম । আশীর্বাদ করি 
শ্রীমান্ নিরাময় দীর্ঘজীবী হইয়া! এইরূপে বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতি বিধ্ন 
করুন । কুস্মাঁঞজলির বিচারের সঙ্গে ন্যায়ের পারিভাষিক শব্বগুলির ব্যাখ্য 

করিলে বিচারের প্রত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা কষ্ট-সাধ্য, তাই অকারাদি 
বর্ণানুক্রমে পাবিভাঁষিক শব্বগুলির মোঁটামুটী রকমের ব্যাখ্যা এই সঙ্গেই 

পরিশিষ্টাকারে বঙ্গ ভাষায় প্রকাঁশ করিলাম । একই কারণে পারিভাষিক 
শবগুলিরও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছি। শারীরিক অস্থুস্থত| 
প্রভৃতি নান কারণে অনেক সময়ে নিজে রীতিমত প্রুফ দেখিয়া উঠিতে 

পারি নাই, এই নিমিত্ত আমার ছাত্রগণের পাহাঁধ্য লইতে হইয়াছে । মধ্যে 

মধ্যে অশ্ুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ দয়া করিয়া! সামান্ত সামন্ত 

অশুদ্ধিগুলির সংশোঁধন করিয়া লইবেন। গুরুতর ভুলগুলির শুদ্ধি পত্র 
এতৎসক্ষে দেওয়া গেল। বিষয়াংশে ভ্রম, ত্রটা থাকা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে 
অসম্ভব নহে, মুধীবর্গ আত্মীয় ভাবে খ্বী সকল ভ্রম, ক্রুটী জাঁনাইলে 

অনুগৃহীত, হইব। যদি এ জীবনে এই গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণ সম্ভবপর হয় 
তবে যথাসাধ্য সংশোধনের চেষ্টা করিব। পরিশেষে বক্তবা এই যে 

মান্যবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই) ই 
মহোঁদয় অনুগ্রহপূর্বক ভূমিক! লিখিবার উপকরণাঁদি দ্বারা সাহায্য 
করাতেই আমি ভূমিকা লিখিতে সমর্থ হইয়াছি, নতুবা! মাদৃশ ব্যক্তির 
দ্বারা উহা সম্পন্ন হইত না। ন্ৃতরাং তাহাকে আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা 
ভ্তাপস করিতেছি । অলমতিবিস্তরেণ। 

১৩৩৭ বঙ্গাব ওরা শাবণ | নিবেদক 

ুবর্ণগ্রাম কৃষ্ঃপুরা। জিলা ঢাকা । ব্রীরামকৃষ্ণ শর্মা | 



ব্ামাঞ্ঠনি-গৌরত। 
গা একট 

সৎপক্ষপ্রসরঃ তাং পরিমল-প্রোদছোধ-বদ্ধোৎসবো। 

বিশ্লানে। ন বিমর্দনেহমৃতরসপ্রস্যন্দ-মাধ্বীকভূঃ | 
ঈশস্যৈষ নিবেশিতঃ পদযুগে ভূঙ্গায়মানং ভ্রম 
চ্চেতে৷ মে রমযত্ববিস্বমনে। ন্যায়-প্রসূনাঞ্জলিঃ | ১। 

স্ৎ্পঙ্গে (গ্রাঘাণিক পক্ষে) অর্থাৎ পক্ষতাঁবচ্ছেদকবিশিষ্ঠপক্ষে 

পরপর (প্রকুষ্ট জ্ঞান) হয় যাহা হইতে, সৎসকলের (বিবেচকদিগের ) 

পরিমল-প্রোদ্বোধের দ্বারা (বথার্থ ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারা) বদ্ধ'উৎ্সব 

(আনন্দ ) হয় যাহা হইতেঃ বিমর্দনে (বিরোধিপ্রমাণ চিন্তা দ্বারা) 

যাহা বিষ্নান (নিজের কাধ্যে অক্ষম ) নহে? যাহা অমৃত রস প্রস্তন্দ (অমৃত 

রস ক্ষরণকারী ) মধুর ( মোক্ষের ) উৎপত্তি স্থান; থাহা ঈশ্বরের পদধুগে 

(ঈশ্বর বিষয়ক প্রমাণ এবং তর্কে ) নিবেশিত ( তদ্বিযয়ে উৎপাদিত ) সেই 

এই নির্দোষ স্তায়-কুনু মাঞ্জলি ভূঙ্গায়মাঁন (মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত) ভ্রমণকারী 

আমার চিত্ত রমন করুক অর্থাৎ যাহাতে আমার চিত্তে দুঃখ সম্পর্ক না হয় 

রূপ করুক। 



২ কুম্ুমাঞ্জলি-সৌরভ | 

প্রামাণিক পক্ষে ইহা বাঞ্রিত-সাধক | 

সতা পরামর্শে যোগ্য আনন্দ-দায়ক ॥১। 

বিরোধি-প্রমাণ-চিন্তা করে নাহি আ্ান। 

অনুত রসের খণি-মোক্ষ-জন্স্থান ॥ ২। 

কুম্থুম-অঞ্চলি সম ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। 
পরমেশ পদ যুগে হ'য়ে নিবেশিত ॥৩। 

মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত মম মনে। 

যথার্থ করুক দূর দুঃখের কারণে 08 

ধ্যাখ্যা- ন্যায় অর্থাৎ পক্ষপত্ধ সপক্ষসত্ব বিপক্ষাসত্ব, অবাঁধিতত্ব, 

অসংপ্রতিপক্ষিতত্ব এই পঞ্চরূপ বিশিষ্ট হেতুর প্রতিপাঁদক বাক্যের সমষ্টি। 
পর্ব্বত, বন্িমাঁন্, ধৃমহেতু, এই প্রসিদ্ধস্থলে উদ্াহরণের দ্বার! বিশদ করা 

যাইতেছে-_এন্থলে পক্ষ-পর্বত, সাধ্য-বহি, হেতু-ধৃম | 

১। পক্ষদত্বব-পক্ষে হেতুর সত্ব অর্থাৎ বেস্থানে অন্ুমিতি করা 

হইবে প্রন্থানে হেতুর অবস্থিতি। শীস্থলে পক্ষ-পর্তে হেতু-ধূমের 

অবস্থিতি। 

২। সপক্ষ সন্ব--সপক্ষে-সাধ্যবিশিষ্ট রূপে নিশ্চিত পক্ষাতিরিক্ত বন্তরতে 

অর্থাৎ যেখানে সাধ্যটা নিশ্চিতরূপে জানা আছে পক্ষাতিরিক্ত এরূপ বস্ততে 

হেতুর অবস্থিতি। অঙ্মিতির পূর্ববে পক্ষে সাধ্যের সংশয় কিংব 
নিশ্চয়াভাব থাকা আবশ্যক .(১) সুতরাং পক্ষের অতিরিক্ত বন্তুই সপক্ষ 

হই থাকে । প্রস্থলে মহাঁনস প্রভৃতিই সপক্ষ, কারণ--মহানপ প্রভৃতিতে 

বি থাকিতে দেখা যায়? সুতরাং মহানস প্রতৃতিতে ' দি রি 

অবস্থিতিই প্রস্থুলে সপক্ষসত্ব। | 

(১) পরি শিষ্টে পক্ষত। শব দ্রষ্টব্য । 



প্রথমস্তবক । ৩. 
পিপি স্পিন বিলাস পাশ বিপাি সত সস  প৯ স 

৩। বিপক্ষাসন্ব__বিপক্ষ-সাঁধ্যের অভাববিশিষ্ট বস্ত অর্থাৎ যেখানে 

সাধ্য থাকে না। প্রস্থলে জলাশয় গ্রভৃতিই বিপক্ষ ; কারণ-_জলাশয় 

প্রভৃতিতে বহি থাকিতে দেখা যায় না, সুতরাং জলাশয় প্রভৃতিতে 

অথাৎ যেখানে বহি থাকে না এরূপ বস্তুতে হেতু-ধুমের অনবস্থিতিই 
বিপক্ষাসত্্। ৃ 

॥। অবাধিতত্ব_বাঁধিতত্বেরঃঅভাব; বাধিত বাঁধ বিশিষ্ট, তাহার 

ধর্ম-বাধিতত্ব অর্থাৎ বাঁধ; বাধ-দাধ্যের অভাব বিশিষ্ট পক্ষ; প্রস্থুলে পক্ষ- 

পর্বত সাধা-বহির অভাব বিশিষ্ট না হওয়ায় অর্থাৎ পর্বতে বহির অভাব 

নাই বলিয়া হেতু-ধূম বাধিত (বাধবিশিষ্ট ) নহে, সুতরাং হেতু-ধূমে 
অবাধিতত্ব (বাধিতত্বের অভাব) আছে । 

৫। অদতগ্রতিপক্ষিতত্ব_-দত্প্রতিপক্ষিতত্বের অভাব ) সংপ্রতিপক্ষিত- 

সংপ্রতিপক্ষ বিশিষ্ট, তাহার ধর্ম-সংগ্রতিপক্ষিতত্ব অর্থাৎ সংপ্রতিপক্ষ। 
সতপ্রতিপক্ষ-সাঁধ্যাভাবের ব্যাপ্রিবিশিষ্ট যে প্রতিহেতু (হেত্বস্তর ) তথ্িশিষ্ট 

পক্ষ । স্থলে পক্ষ-পর্বত বঙ্্যভাবের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট জল প্রভৃতি প্রতিহেতু 

বিশিষ্ট না হওয়ায় অর্থাৎ «পর্বত, ব্্যুতাববান্, জলহেতু” ইত্যাদির 
সদন্থুমান সম্ভব পর নয় বলিয়া সতপ্রতিপক্ষ নাই ; সুতরাং হেতুঁ-ধুমে অসৎ- 
প্রতিপক্ষিতত্ব ( সগ্রতিপক্ষিতত্বের অভাব ) আছে । / ৰ 

হ্যায় অর্থাৎ কথিত পঞ্চরূপ বিশিষ্ট লিঙ্গের (হেতুর) প্রতিপাদক-বাক্যের 

সমষ্টি। ইহা প্রতিজ্ঞা, হেতুঃ উদাহরণ উপনয়, নিগমন এই পাঁচ অবয়ব 
বা অংশে বিভক্ত; স্থৃতরাং যথাক্রমে উচ্চরিত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পর্চাবয়ব 

বিশিষ্ট বাক্যের সমষ্টিই শ্যায়ের দিদ্ধান্ত লক্ষণ 

“পর্বত বহিমান্, ধৃমহেতু?” এই প্রমিদ্বস্থলে উদীহরণের দ্বারা 
স্তায়কে বিশদ ক্রা যাইতেছে । 

১। “পর্বত বহিমান্” এই বাক্য প্রতিজ্ঞা । 



সস সস সস সস সপ সম সি সস সপ সস সস সি পি আস সি পি সি 

৪ কুসুমাঞ্জলি-মৌরভ । 

২। “ধূম হেতু” এই বাক্য হেতু । 
৩। যে যেআধারে ধুম থাকে সেই সেই আধারে বহি ও থাকে 

যেমন মহাঁনস, (১) কিংবা «যে যে আধারে বহ্ছি থাকে না সেই সেই 

আঁধারে ধূমও থাকে না? যেমন-_জলাশয়ণ” (২) ইত্যাদি বাক্য উদাহরণ । 
৪ | “এই পর্বতও সেইরূপ” (৩) কিংবা “এই পর্বত সেইরূপ 

নহে+, (৪) ইত্যাদি বাঁক উপনয়। 

৫ সেই হেতু এই পর্বত বহ্মান্” এই বাক্য নিগমন। 
হ্যায়ের উপবোগিতা__পরার্থস্থলে অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ-বস্ত পরকে 

বুঝাইবার (অনুমিতি করাইবার) নিমিত্ত তাদুশ বস্তসম্বন্ধে অন্যান 

€ পরামর্শ) করাইতে হইলে কথিতরূপে শ্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিতে 

হয় অর্থাৎ কথিতরূপ ন্ায়বাকা বলিয়া অপরের অন্ুমীন বা পরামর্শ 
ষ 

১1 “সাধ্যনির্দেশঃ প্রতিজ্ঞ” ১--১--৩৩ গৌতমস্থৃত্র | 

২। উদাহরণ সাধন্খ্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ, ১১৩৪ গৌতমৃত্র/ ইহা অস্বয়ী- 

হেতুর লক্ষণ | 
“তথা বৈধর্দ্যাৎ” ১-:১-৩৫গৌতমন্থত্র ইহ] ব্যতিরেকী হেতুর লক্ষণ । 

৩। “সাধা সাধন্দ্যাৎ তক্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্” ১--১-৩৬ গৌতমস্ত্র, ইহা 

জন্বয়ী উদাহরণের লক্ষণ (১) | 

“তন্বিপর্যয়াদ্িপরীতং” ১--১--৩% গৌতমন্ৃত্র ইহা ব্যতীরেকী উদ্গাহরণের 

বক্ষণ (২) 

৪। উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারে। ন তথা ইতি ব! সাধ্যসে]াপনয়ঃ'” ১--১--৩৮ 

স্যাগীতমন্ৃজ 

(৩) ইহা জন্বমী উপনয়ন। (৪) ইহ্কা ব্যতিরেকী উপনয় ] 

৫| হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়া; পুনর্ষচনং নিগ্গমনং, ১-১--৩৯ 'গৌঁতমসৃত্র 

(পরিশিষ্ট প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি শব ভরষ্টব্য) 
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জঞ্াইয়া দিতে হয়। মনে কর রামকে ধুম দেখাইয়া পর্বতে তদানীং 
অপ্রন্যক্ষ বহ্ির অন্থুমিতি করাইতে হইবে, তাহা হইলে ্ঠায়বাক্য বলিয়া 

পর্বতে বহ্িধূম সম্বন্ধে রামের অন্গমান বা পরামর্শ অর্থাৎ“বডিব্যাপ্য-ধুমবান্ 
পর্বত” ইত্যাদি রূপ নিশ্চয় জন্মাইয়া দিতে হয়; কারণ__ রূপ অনুমান 
বা পরামশ হইলেই রামের অন্থ্মিতি হইবে “পর্বত-বছিমান্” | এমত 

অবস্থায় প্রথমতঃ রাঁমকে প্রতিপাদ্য বিষয়টি মোটামুটা বলিতে হয়, কারণ- 

প্রতিপাগ্ভ বিষয়টী মোটামুটা বুঝিতে না পাঁরিলে বাক্যশ্রবণে রামের 
ট্দাপান্য বা অপ্রবৃত্ভি হইতে পারে, স্ুতরাঁং প্রথমতঃ স্ভায়বাক্যের প্রথম 

অবয়ব বা অংশ-প্রতিজ্ঞাব।ক্যের উল্লেখ করিতে হয় অর্থাৎ বলিতে হয় 

“পর্বত বহ্কিম|ন” | উক্ত প্রতিজ্ঞ। বাঁকা শ্রবণের পরে রামের স্বভাবতঃই 
জিজ্ঞাসা করা সম্ভব পর কেন পর্বত বছিমান্? সুতরাং রামের এরূপ 

জিজ্ঞাস। নিবৃত্তির জন্য তুন্তরে স্তারবাক্যের ধিতায় অবয়ব বা অংশ-হেষ্টুর 
নিদদেশ করিতে হয় “ধুমহেতু” (অর্থাৎ যে হেতু পর্বতে ধুম রহিয়।ছে)। 
উক্ত হেতুবাক্য শ্রবণের পরে “ধুম থাকিলেই বহ্ি খাঁকিবে কেন?” 
রামের এরূপ জিজ্ঞাপা নিবৃত্তির জন্ত তছুত্তরে শ্ায়ের ততীয় অবয়ব ঝা 
ংশ-উদাহ্রণের নির্দেশ করিতে হয় অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সহকারে হেতুতে 

সাধ্যের ব্যাপ্রিউত্তমরূপে বুঝাইয়া বলিতে হয় “যে বে আধারে ধুম থাকে 
সেই দেই আধারে বিও থাকে বেমন মহানিস” | এই পধ্যন্ত বুঝিলেও 
পরিদৃপ্তমান পর্বত “রূপ কি না”? রামের প্ররূপ জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য 
তত্তরে স্তায়ের চতুর্থ অবনব বা অংশ-উপনয়বাক্য বলিতে হয়, “এই 
পর্বতও সেইরূপ” অর্থাৎ মহানসের মত এই পর্বতেও বির ব্যাপ্তি 
বিশিষ্ট (নিয়তসহচর) ধৃম রহিয়াছে । রাম এরূপ বুঝিলেও «পর্বতে ধৃমের 
যেরূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে বহ্ছি থাকিলে অবশ্যই বহিরও প্রত্যক্ষ হইত, 
যেহেতু বহ্ছির প্রত্যক্ষ হইতেছে না সেইহেতু পরিদৃশ্তমান পর্বতে বহি 



৬ কুম্ুমাঞ্জলি-সৌরভ। 
সস 

নাই” রামের ইত্যাদি রূপ বাধবুদ্ধির নিরাসের নিমিত্ত ন্যায়ের পঞ্চ” 
অবয়ব বা অংশ-নিগমন বাক্য বলিতে হয় অর্থাৎ উপসংহারে হেতু নির্দেশ 
পূর্বক প্রতিজ্ঞাত বিষয়টা পুনর্কার বুঝাইয়া বলিতে হয় অথাৎ “সেইহেতু 

পর্বত বহ্ছিমান্চ, | "এ 

কথিতরপ প্রতিজ্ঞা পঞ্চাবয়ব যুক্ত শ্ঠায়বাক্য শ্রবণের পরে প্রতি- 

জ্ঞাত বিষয়টাকে মনন করিতে ( বুঝিতে ) রাঁম উন্ধুখ হয়; যথার্থ রূপে 

হায় বাক্য প্রযুক্ত হইলে রাম বুঝে যে, বক্তা উপযুক্ত পক্ষে উপযুক্ত সাব্য 
এবং হেতুর নির্দেশ করিয়াছে; সুতরাং “পর্বত বন্ছির ব্যাণ্চি বিশিষ্ট 
ধূমবান্” কিংবা “পর্বতে বির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধুম আছে” ইত্যাদিরূপ 
অনুমান বা পরামর্শ হইয়া রামের মনন (অন্ুমিতি ) হয় “পর্বত 

বরিমান্ত | ৯ 

ঈশ্বর বিষয়ক মনন (অন্ুমিতি) বোদে বিহিত; যাহারা আস্তিক 

তাহার! এই বিচিত্র জগতের স্থষ্ি, স্থিতি এবং লয়ের কর্তা বলিয়াই ঈশ্বরের 

মনন করিয়। থাকে, তাহাদের নিমিন্ত শ্তায়বাক্য বলিবাঁর আবশ্তকতা 

নাই। কিন্তু যাহার! প্রত্যক্ষ না দেখিলে প্রায়শঃ কিছুই বিশ্বান করিতে 
চাহে না তাহাদিগকে ঈশ্বর বুঝাইবার নিমিত্ত স্যায়বাক্য বলিতে হয়, 

তাৎপধ্য-__জগদীম্বর, পরিদৃশ্যমান ঘট, পট প্রতৃতি বস্তর মত একট! 
মর্ভিমান্ পদার্থ হইলে তাহাকে সহজেই অঙ্ধুলী নির্দেশাদি করিয়া দেখাইয়া 
দেওয়া যাইত, কিন্তু তিনি মুর্ভিহীন, অদীম; আমাদের লৌকিক-চঙ্ষু, কর্ণ 

প্রভৃতি ইন্দডরিয়ের দ্বারা তীহাঁকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না ; তিনি 

একমাত্র যোগজ ধর্মুবলে বলীয়ান্ মহাযৌগিগণেরই মানস প্রত্যক্ষের 
বিষয় হইয়া! থাকেন । সুতরাং অপরকে ঈশ্বর বুঝাঁইতে হুইলে ন্যায় বা 

যুক্তি দ্বারা অর্থাৎ কথিতরূপে ঈশ্বর বিষয়ক ন্যায়বাক্য বলিয়! অনুমান 

প্রমাণের সাভাধ্যেই বুঝাইতে হয় অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক অন্ধুমিতি, জন্ম ইয়। 
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স্সিস্মিস 

৯ ২৬স্মিস্মিস্টিিিস্মসসি স্টিল 

দিছ্েহয়। শব এবং উপমানের প্রামাণ্য সর্ববাঁদি-সন্মত নহে? বৈশেষিক 

প্রভৃতি দর্শনকারগণ শব্দ এবং উপমানের প্রামাণ্য শ্বীকার করেন না) 

সুতরাং অপরকে অপ্রত্যক্ষ-বস্ত বুঝাইতে হইলে একমাত্র অন্ুমানপ্রমাণের 

নাহাব্য লওয়াই বহুমত সম্মত। 

পদবুগ_ প্রমাণ এবং তর্ক; “পদ্যতে হনেন” অথাৎ জানা ধায় ইহা! 

দারা এইরূপ ব্যুৎপত্তি-পিদ্ধ “পদ” শবের দার। প্রমাণ এবং তর্ক বুঝিতে 

হইবে। আঁগাঁদের যাবতীয় জ্ঞান, প্রধানতঃ অনুভব এবং স্থৃতি এই ছুই 

ভ।গে বিভক্ত ; আবার ন্তায়মতে অনুভব চারিপ্রকার-_ প্রত্যক্ষ; অন্মিতি, 

(মনন ) উপমিতি এবং শা; এই সমুদায় যথাথ অনুভবের করণই 

অর্থাৎ অপাধারণ কারণই প্রমাণ ; সুতরাং অনুমান ও একটা প্রমাণ 

বলিয়া পদ শব্দের একটা অর্থ। ৮ পু. $৮ 

এক্ষিতান্কুর, সকর্তৃক” ইত্যাদিরূপ অন্ুমিতিই ঈশ্বরান্ুমিতি, এবং 

“ক্িত্যন্ুর। সকর্তৃক, কার্ধ্যত্বহেতু” অর্থাৎ সকর্ভৃকত্বের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট বা 

নিয়তসহচরকাধ্যত্ব ক্ষিত্যন্কুরে আছেঃ অথবা তাদৃশ কাধ্যত্ব বিশিষ্ট 

ক্ষত্যস্ুর ইত্যাদিরূপ পরামর্শ বা নিশ্চযাত্মবকজ্ঞানই ঈশ্বরানমান বা 

ঈশ্বরান্থমিতির অনাঁধারণ কারণ স্বরূপ অনুমান প্রমীণা ভাৎপধ্য_- 

ক্ষিত্যন্কুর বীজ হইতে প্রথমৌৎপন্ন কাঁধ্য বস্ত ; কথিত অন্ুমানে পক্ষ- 

ক্ষিত্যঙ্কুর। সাঁধ্য-নবর্তৃকত্ব এবং হেতু-কাঁধ্যত্ব) কাঁধ্যবস্তুর অনা ধারণ ধর্ম- 
কাধ্যত্ব, সকর্তৃকত্ব-কর্তৃদাপেক্ষত্ব বা কর্তৃজন্যত্ব; বস্তর উৎপত্তিতে 

বর্তার অপেক্ষ! অবগ্ স্বীকার করিতে হয়; কর্তীব্যতিরেকে কার্যেরউৎপত্তি 

অমস্তব ; স্থতরাঁং কাঁধ্যবস্ত্রমীত্রই কর্তৃদাপেক্ষ বা সকর্তৃক বলিয় সকত্তৃক- 

ত্বও কাধ্য বন্ত মাত্রের ধর্ম । এমত অবস্থায় কাঁধ্যত্ব পদার্থটাতে সবর্তৃ- 

কত্বের নিয়ত সাঁহচ্ধ্য বা ব্যাপ্তি অর্থ1ৎ যাহা! কার্ধ্য। ভাহাই সবর্তৃকঃ এই- 

রূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে 
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কাঁ্যত্ব তথিশিষ্ট-ক্ষিত্যষ্কুর, এরূপ পরামর্শ হইলে অর্থাৎ খ্ররূপে কত 

পদার্ঘটাকে ক্ষিত্রঙ্কুরে বুঝিতে পারিলে ক্ষিত্যঞ্কুরকে সবত্ভুক বলিয়া অবশ্তই 

বুঝিতে হয় অর্থাৎ জ্ঞান (অন্ুুমিতি) হয় ক্ষিত্যন্কুর-সকতৃকি। অন্পজ্ঞ-জীবের 

অপেক্ষা ন। রাখিয়াই ক্ষিত্যঙ্কুর জন্মে বলিয়া জীবের দ্বারা ক্ষিত্যগ্ুরের 

ধর্ম-সকর্তৃকত্ব বা কর্তৃজন্ত্বের নির্বাহ হর ন! বা হইতে পারে না; স্থৃতরাং 

অল্পজ্ঞ-জীব ক্ষিত্যঞ্কুরের সকর্তৃকত্ব ধর্মের নির্বাহক কর্তা হইতে পারে না, 

এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে কাধ্যত্বহেতুদ্বারা ক্ষিত্যঞ্ুরকে সক্তৃক বলিয়া 
বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত অন্পজ্ঞ-জীব হইতে পুথগ্রূপে ক্ষিত্যন্- 

রের বর্তীটাকে বুঝিতে হয় (১)) তিনিই ঈশ্বর। স্থৃতরং কথিতরূপ 

অন্মান ঈশ্বরের একটি পদ // | 

অপরকে ঈশ্বর-মনন করাইতে হইলে স্ায়বাক্য বলিয়া কাঁরণাভূত 
ঈশ্বরানুমান অর্থাৎ ঈশ্বর বিষর়ক পরামর্শ জন্মাইরা দিতে হর; স্থৃতরাং 

প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিতে হয় “ক্ষিত্যন্থুর-সকত্তৃক” ; তৎপরে পূর্ব 

প্রদশিতরূপ কেন? প্রভৃতি ক্রমিক প্রশ্নের উত্তরে ক্রমে ক্রমে হেতু 

প্রভৃতি বাক্যের উল্লেখ করিতে হয় অর্থাৎ বলিতে হয় “কাঁধ্যত্বহেতু” ইহা! 

হেতুবাকা) “ঘে যে কাধ্য সে সে সকর্ভৃক যেমন ঘট” ইহা উদাহরণ 

(১) তাৎপর্ধ্য--কোনও কাধ্য জন্মাইতে যে যে উপাদানের আবন্টাক এীসমুদ্ধায় 

উপাদান সম্বন্ধে যাহার সাক্ষাৎ্জ্ঞান আছে এবং এঁকাধ্য করিতে হচ্ছ। ও যত 

যাহার আছে দেই একাধ্যের কর্তা হইঞ্জ। থাকে ক্িত্যক্ক'র [ক কি উপাদানে 

গঠিত তৎসন্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান আমাদের নাই, আমরা এ কাঁধ্য করিতে ইচ্ছুক এবং 

প্রবৃত্ত ন হইলেও ক্ষিত)ষ,র জন্বিয়। থাকে, ইহ! প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; এমত অবস্থায় ক্ষিত্য- 

স্কুরকে সকর্তৃক বলিয়া বুঝিতে পারিলেই আমাদিগ হইতে অর্থাৎ অল্লপজ-ভীব 

হুইতে অন্য কর্তার সিদ্ধান্ত হয়ঃ তিনিই ঈশ্বর। সুতরাং প্রদশিতরূপ আহুমিতিই 

'" | 



গ্রথমস্তবক। ৪ 

বান্ধ্য; এক্ষিত্য্থুরও সেইরূপ” ইহা উপনয়বাক্য ; “সেই হেতু ক্ষিত্যন্কুর- 

নকর্তৃক” ইহা নিগমন বাক্য। এই সমুদীয় বাঁক্যই ঈশ্বর[নথমানের উপযোগী 
ন্যায়। এইরূপ ন্যায়বাক্য শ্রবণের পরে শ্রোতা তদ্দিষয়ে উন্মুখ হয় ; 

সুতরাং “দকর্তৃক্খের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বা নিরত সহচর কার্য্যত্ব ক্ষিত্য্কুরে আছে” 

ইত্যাদিরপ পরামশ বা ঈশ্বরান্থুমীন হইয়। মনন (অনুমিতি) হয় 

“ক্ষিত্যক্থুর-ঘকভৃক”। সুতরাং প্রদর্শিত প্রকারের স্ায়বাক্যই ঈশ্বরের 
প্রথাণাত্বক পদের উপারভূত হায় । ৬৫ 

“পদ শব্ধের আর একটা অর্থ-তর্ক ; তর্ক কি? তর্ক-আপন্তি অর্থাৎ 

আরোপাত্মক একপ্রকার জ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্যবস্তর আরোপ বশতঃ ব্যাপক 

বস্তর আরোপ জ্ঞান (১) । কোনও আধারে কোনও বস্ত নাই বলিয়া! 

জান1 থাক! কালে এ আধারে এবস্তর জ্ঞান আরোপজ্ঞান। আপত্তিতে 

বা তর্কে একটা আপাঁদক এবং একটী আপাগ্ থাকে; যে বস্তর আরোপ 
করিলে আপন্তির উদ্ভবহয় উহ! আপাদক এবং যে বস্তর আপত্তি করা 

হয় উহা আপাগ্ভ; সুতরাং আপাধক-ব্যাপ্য এবং আপাগ্ঘ-ব্যাপক। 

একটা উদাহরণের দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে-জলাঁশর়ে বহি এবং 

ধূমের অভাব জান। থাক কাঁলে, অর্থাৎ জলাশয়ে বহি এবং ধূম নাই 

এরূপনিশ্যয়কালে “জলাশয় যদি ধূমবান্ হয় তবে ঝ্ুরিমান্ হউক” এইরূপ 

আরোপজ্ঞান একটা আপত্তি বা তর্ক। ধৃম বহর ব্যাপ্য 'এবং বহি 

ধূমের ব্যাপক; কোনও আধারে ব্যাপ্য-বস্তর জ্ঞান হইল ব্যাপক-বস্তর 

জ্ঞান হওয়! স্বাভাবিক; সুতরাং “জলাশয় ধূমবান্” এরূপ আরোপ করিলেই 

ঈশ্বরবিষয়ক মনন এবং প্রদপিতক্ূপ অন্ুমানই ঈশ্বরাম্মান | $ শ্বরবিবয়ক অহ্থমান- 

প্রণালী পঞ্চম স্তবকের প্রথমকারিকায় অনেক প্রকার প্রদশিত হইয়াছে, উহ। দ্রষ্টব্য । 

(১) ব্যাপযারোগাহ্যাপকারোপ স্তর্কঃ| তর্ক সংগ্রহথ। 
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আপত্তির উদ্ভব হয় “জলাশয় যদি ধৃ্মবান্ হয় তবে বহিমান্ হউক৮। 
কিন্ত কেবল ব্যাপ্যবস্তর আরোপ করিলেই ব্যাপকবস্তুর আপত্তি হয় না) 
প্রত্যক্ষ-প্রলিত-লৌহগে।লকে বির মভাব নিশ্চিত নগ্ধ বলিয়া উহাতে 

ধুমের আরোপ করিলেও আপত্তি হয়না গ্রজলিত-লৌহগোলক বহিমান্ 
হউক ।স্কারণ__প্রতাক্ষীভৃত-প্রজ্ছলিত-লৌহগোলকে বঙ্্যভাবেরনিশ্চয় 

নাই বলিরা উহাতে বিমান হউক আপত্তি করা চলেনা, কারণ-উহা। 

বহিমান্ বলিয়া প্রত্যক্ষেরই বিষয়। জলাশয়ে বহি থাকেনা, জলাশয়ে 

বন্ভযভাবের প্রত্যক্ষ হওয়। স্বাভাবিক ব| হইয়া থাকে, সুতরাং জলাশয়ে 

বহিনাই প্রত্যক্ষ কালে ধুম থাকিবার প্রঙ্গ উপস্থিত হইলেই অর্থাৎ 
জলাশয়োখিত বা্পকে ধূম বুঝিয়! “জল!শয় ধূমবান্” বলিলেই ব্িমান্ 
হউক্ বলিয়। আপত্তির উদ্ভব হয়) সুতরাং আপতি-ঘোগ্য-আধারে 
আপাগ্ভের অভাব নিশ্য়কে আপত্তির (তর্কের) কারণ বলিতে হয়। 

এবং ব্যাপ্য-আপাদকে, ব্যাপক-আপাগ্চের ব্যাপ্ডিজ্ঞান না থাকির্লেও 

আপত্তির উদ্ভব হয় না বলিয়। আপাদকে আপাগ্ের ব্যাপ্িজ্ঞানকে 

কাঁরণ বলিতে হয়। যেরূপ পর্বতে ধূমের অগাধারণধর্ঘ-ধূমত্বরূপে 

ধূমজ্ঞান থাকিলেও বঠির অন্মিতি হয় না? বঠির নিয়ত সহচর 

ব ব্যাপ্যরূপে ধৃমেরজ্রান্ধ হইলেই অনুমিতি হয় “পর্ধত-বহিমান্” তন্দ্রপ 

জলাঁশয়ে কেবল ধুর আরোপ করিলেও বির আপত্তি হয় না; 
লাশয়ে ধূষের আরৌপ কালে যদি বহির নিয়তসহচর বা ব্যাপ্য বলিয়া 
ধূমের জ্ঞান থাকে তবেই আপত্তি হয়, “জলাশয় বন্িমান্ হউক”) সুতরাং 
আপত্তি করিতে হইলে আপাদকে আপাগ্ের ব্যাপ্তি জ্ঞানের অপেক্ষা 
অবশ্য স্বীকীধ্য।) এমত অবস্থায় তর্কে তর্যোগ্য-আধারে আপাদকের 
আরোপ, আপাগ্ভাভাবের নিশ্চয় এবং আঁপাদকে আপাগ্ের ব্যাপ্তিজ্ঞান 
এ তিনটীকেই কারণ বলিতে হয়। সুতরাং তর্কের কারণীতৃত আপাঁদকে 
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ক ই ভপধনকে তর্ক করাইতে হইলে ন্যায়- 

টা অব্য স্বীকীর করিতে হর। তর্কের 

কারণীভূত উক্ত ব্যাপ্িজারটন্ভা যর উপযোগিতা । 
তর্কের উপযো্ি রি ৫ সংশয়ের নিরাদক, সন্দিগ্স্থলে তর্ক 

উপাথিত হইলেই সণ কী খাঁকিতৈ পারে না; যেমন-_সংশয় হইল 
এসরোবরে ধূম আছে কিনা” ? শরীর সংখয হইলে যদি তর্ক উপস্থিত হয় 

“মরোবর যদি ধৃমব)ন্ হর কান হউক” তাহা হইলে সরোবরে 
আর ধূমের সংশয় থা কিসে ক নাও , কারণ- পূর্বেই উল্ত হইয়াছে 

ঘে তর্কে তর্কযোগ্য-আধা'ল জ এঃগ্ঘাভাবের নিশ্চয় কারণ? সুতরাং 

ব্যাপকের অভাব নিশ্চিত হইলে ব্যাপ্যের অভাব 1নশ্চিত হওয়া স্বাভাবিক 

বলিয়া সরোবরে ব্যাপকীভূত-আপাগ্ঘ-বহ্কির অভাবের নিশ্চর বশতঃ অর্থাৎ 

সরোবরে বহি নাঁই জানা থাকা হেতু ব্যাপ্-আপগাদক-ধূমের অভাব 

নিশ্চয় অর্থাৎ সরোবরে ধম নাই ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হওয়াও স্বাভাবিক) 

স্ৃতরাং সরোবর ধুমবান্ কিনা? ইত্যাদি রূপ সংশয় থাকিতে 

পারে না। ৮৮ | 
কাধধাত্বহেতুদ্বারা “ক্ষিত্য্কুর-দক্তৃক” এরূপ ওন্ুমিতি ঝরিতে হইলে 

কার্য স্বরূপ হেতৃতে সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় আবশ্যক । ব্যভিচার সংশয় 

ব্যাপ্তি নিশ্যয়ের প্রতিবন্ধক ; স্থৃতরাং কাধ্যত্বহেতুতে সকতৃকিত্বের ব্যভিচার 

নংশর অর্থাৎ “যাহ! কাধ্য তাহাই সকর্তৃক কিনা” ইত্যাদি রূপ সংশয় হইলে 

ফাধ্যত্ব হেতুতে সকতৃকত্বের ব্যাণ্ডিনিশ্চয় অর্থাৎ “যাহা কাধ্য তাহাই 

মকতৃ'ক” কিংবা “কাধ্যত্ব, সক্তৃতত্বের নিয়ত সহচর” ইত্যাদি রূপ নিশ্চয় 

হইতে পারে না। অতএব কাধ্যত্ স্বরূপ &তুতে।সবকর্তৃকত্বের ব্যভিচার 
সংশয় নিরস করা আবশ্তক; নতুবা সু ূ নি সক্তৃকত্বের 

বাপ্তিনিশ্ঘ্ অসম্ভব বলিয়া একতা রি চিত্রের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 

মাপঞ্চছের ব্যাপ্তি 

বাক্য প্রয়োগের 



১২ _ ফুস্গুমার্জলি-সৌরভ | 
সি এসি ০ 

কাধ্যত্ববৎ” ইত্যাদিরূপ অনুমান বা পরামর্শ হইতে পারে না, ঈশ্বরা নান 

অসম্ভব হয়। এইরূপে ব্যভিচার সংশয়েরদ্বারা হর্ধত্র পরার্থ স্থলে ব্যাপ্তি 

নিশ্চয় অসম্ভব হইতে পাঁরে বলিয়া পরার্থাম্থমান সীত্রের উচ্ছেদ হইতে 
পাঁরে ; অতএব অনুমাঁনে ও ভর্কের আবশ্যক স্বীকার করিতে হয় । 

কাধ্যত্বস্বরূপ হেতুতে সকর্তৃকত্বের ব)ভিচাঁর সংশয়ের নিরাসক তক 

যথী-ক্ষিত্যঙ্কুর যদি সকর্তক না হয় তবে কাঁধ্য না হউক” এরূগ 

আরোপজ্ঞান » এস্থলে সকতৃর্কের ভেদ অথবা সকর্তৃকত্বের অভাব 

আপাঁদক এবং কাঁধ্যভেদ অথবা কার্যযত্বের অভাব আপাগ্ভ; এইরূপ আপত্তি 

বা তক করিতে হইলে তর্কযোগ্য-আধার-ক্ষিত্যস্কুরে আপাগ্ঠ-ব্যাপক- 

কাধ্যভেদের অভাবের কিংবা কাধ্যত্বাভাঁবের অভাবের অর্থাৎ কাঁধ্যত্তবেৰ 

নিশ্চয় আবশ্যক | স্ৃতর1ং এরূপ তর্ক উপস্থিত হইলে, অ|পাগ্য-ব্যাপক- 

কাধ্যভেদের অভাবের কিংবা কাধ্যত্ব|ভীবাভীবের অর্থাৎ কাধ্যত্বের নিশ্চয় 

দ্বারা আপাদক-ব্যাপ্য-সক্তুকভেদের অভাবের কিংবা সকতৃতকিত্বাভাবা- 
ভাবের অর্থাৎ সকর্তৃকত্বের নিশ্চয় হওয়া স্বাভাবিক ; সুতরাং যে আধাঁবে 

কাধ্যত্ব সেই আধারেই সকভৃকিত্ব কিংবা যাহা কা্ধ্য তাহাই সকর্তৃক 
এইরূপ বুঝ। হয়; এমত অবস্থায় “যাহা কাধ্য তাহাই সকর্তক কিনা” ? 
ইত্যাদি রূপ ব্যভিচার সংশর় থাকিতে পারে না। 

অপর--এরূপতর্ক উপস্থিত করিতে হইলে পূর্ব প্রদর্শিত ধুক্তিতে আপা- 
দক সকতৃক-ভেদে কিংব। সকতৃকত্বের অভাবে আপাগ্ঘ-কাঁধ্যভেদের 

কিংবা কাধ্যত্বাভাবের ব্যাপ্তি নিশ্চয় আবগ্তক। অপরকে প্র ব্যাপ্তি 

নিশ্চয় করাইতে হইলে উক্ত ব্যাণ্ডি নিশ্চয়ের উপযোগি-ন্তারবাক্যের 

প্রয়োগ করিতে হয় । অতএব ঈশ্বরের দ্বিতীয়পদ-তর্কেও ন্যায়ের উপ- 

যোগিতা স্বীকার করিতে হয়। কারণ- আপাদকে আপাস্ের ব্যাপ্তি 

নিশ্চয় তর্কের কারণ? এবং পরার্থ স্থলে স্যায়প্রয়োগ দ্বারাই এ্ররূপ ব্যাণ্ডি 



প্রথমন্তবক ১৩ 
স্পিস্পাস্সি 

পিপিপি _ ১ স্পা সপীপিস্পিসিপীশা 

নিশ্য় হইয়া থাকে, সুতরাং তর্কেও পরম্পরা! ্তায়বাক্য উপযোগী । 

কথিতরূপ তর্কের নির্বাহক আপাঁদক-সকর্তকভেদে আপাগ্য-কাঁধ্য- 

ভেদের ব্যাপ্তিনিশ্য়ের উপযোগী শ্তায়ের আকার যথা 

১1 £ইহ কাধ্যনহে” (অর্থাৎ কাঁ্যের ভেদ বিশিষ্ট ) প্রতিজ্ঞা । 

২। যে হেতু সকর্তক নহে” (অর্থাৎ সকর্তৃক ভিন্নত্ব হেতু) 

তেতু। 

৩। «যে যে সকর্তৃক নহে অর্থাৎ সকর্তৃকের ভেদ বিশিষ্ট তাহাই 

কাঁধ্য নহে অর্থাৎ কাঁর্যেরভেদর বিশিষ্ট যেমন_ আকাঁশ। উদাহরণ । 

৪। “ইহাঁও সেইরূপ” | উপনয়। এ. 

৫। «সেই হেতু ইহা কাধ্য নহে অর্থাৎ কাঁধ্যের ভেদ বিশিষ্ট । 

নিগমন | ্চ 

ঈশ্বর বিষয়ক অনুমানাত্মক পদের অর্থাৎ কথিতরূপ পরামরশের 

উপায়ভূত পূর্কোক্তরূপ স্তায় প্রামাণিকপক্ষে বাঞ্ছিতের সাধক" সতা- 

পরামর্শে যোগ্য, এবং প্রতিপক্ষ চিন্তাদ্বারা মলিন নহে । 

প্রামাণিকপক্ষ_-সাধাবিশিষ্ট সৎপক্ষ অর্থাৎ সাধ্য এবং হেতুষুক্ত 

বার্থ পক্ষ; ঈশ্বরান্ুমিতিতে পক্গ-ক্ষিত্যঙ্কর, সাধ্য-সকর্তৃকত্ব এবং 

হেতু-কাধ্যত্ব ; পক্ষ-ক্ষিতান্কুর? পক্ষতাঁবচ্ছেদক অর্থাৎ পক্ষে জ্ঞায়মান ধর্ম 

কষিত্াথুরত্বিশিষ্ট এবং সাঁধ্য-সকর্তৃকত্ব ও হেতু-কা্ধ্যত্ব বিশিষ্ট, স্থতরাং 

প্রামাণিকপক্ষ । ৯৫৫ 

যাহা সদ্ধেতু, তদ্দারাই খথার্থ অন্থুমিতি হইয়া থাকে; অনৈকান্ত 

প্রভৃতি দোষ শূন্য অর্থাৎ ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা বিশিষ্ট হেতুই 

(১) ১৮ন পৃষ্ঠায় “তাৎপর্য্য॥ বলিয়! যাহা লিখিত হইয়ছে অংশ দ্রষ্টব্য । 
৯ 



১৪ কুম্থমাঞ্জলি-সৌরভ । 
০০০ 

সদ্বেতু। ইশ্বরান্থমাপক-কার্যত্ব প্রভৃতি হেতুতে অনৈকান্ত প্রভৃতি, 

সকলের কোনও একটার সপ্ভাব থাকিলে উহা সদ্ধেতুরূপে গণ্য হইতে 
পাঁরে না এবং কাঁধ্যত্ব প্রভৃতি হেতু সদ্ধেতু না হইলে উশ্বরান্থমানে উপযুক্ত 
ন্যায়বাঁক্য ও সন্যার হইতে পাঁরে না (১)। কথিতরূপ ন্তায়বাঁক্যকে 
প্রামাণিকপক্ষে বাঞ্ছিতের সাধক বলাতে কাধ্যত্ প্রভৃতি হেতুতে অনৈকান্ত 

প্রভৃতি দোষ সকলের মধ্যে পক্ষাপিদ্ধি। স্বরূপাসিদ্ধি এবং বাধ দোষ নাই 

ইহাই চিত হইল (২)। কারণ - পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকের অর্থাৎ 

পক্ষে জ্ৰায়মাঁন ধর্মের অভাঁবই পক্ষাপিদ্ধি; পক্ষ-ক্ষিত্যন্কুর ক্ষিত্যন্কুরে 

জ্ঞায়মানধর্ম-ক্ষিত্্কুরত্বপে প্রপিদ্ধ সদবস্ত; সুতরাং পক্ষ-ক্ষিত্য- 

কুরে পক্ষতাবচ্ছেদক-ক্ষিতাস্কুরত্বের অভাব নাই বলিয়া পৃক্ষাসিদ্ধি দোষ 

নাই। পক্ষে হেতুর অভাবই স্বরূপাপিদ্ধি; পক্ষ-ক্ষিত্যস্থুরে হেতু- 

০কাধ্যত্বের অভাব নাই সুতরাং স্বরূপাগিদ্ধি দোষ নাই। (৩)। পক্ষে 
সাধ্যের অভাবই বাধ; পক্ষ-ক্ষিত্যন্কুরে সাধ্য-সকর্তৃকত্বের অভাঁব নাই 

স্থুতরাং বাঁধ দোষ নাই । » 
বাঞ্চিতের সাধক বলাতে পিদ্ধের সাধন দোঁষ নাই এবং পক্ষতা স্বরূপ 

কাঁরণ আছে ইহাই সৃচিত হইল। দিদ্ধনিশ্টিত, সাঁধন-জ্ঞাপন ? সিদ্ধ- 

(২) কার্যত প্রভৃতি হেতুশন্দে পঞ্চম সবকোন্ত হেতুগুলি বুঝিতে হইবে। 

সাধ্য এবং পক্ষ সম্বন্ধে ও এস্থলের সাধ) এবং পক্ষ, বুঝিতে হইবে। 

(৩) অন্থমিতি করিতে হইলে, পক্ষে হেতুর জ্ঞান থাকা আবশ্ক, অতএব কার্ধযত 

হেতুদ্বারা ক্ষিত্যস্কুরে সকর্তৃকত্বের অন্থমিতির পূর্বে পক্ষ ্িত্যন্ুরে ক্ষিত্যন্ুত 

স্বরূপ ধর্মটটা যেরূপ জআ্বায়মান, তজ্রূপ হেতু-কাধ্যত্বও জ্ঞায়মান বলিয়া ক্ষিত)সুরত 
এবং কার্ধ্যত্ব উভয়কেই পক্ষতাবচ্ছেদক শবে লক্ষা কর! হইয়াছে । সুতরাং গ্ষিত্য- 

স্কুরকে প্র!মাণিক পক্ষ বলাতে ্বরপ|নিদ্ধি দোষ নাই ইছাও সচিত হইতে পারে। 



প্রথমস্তবক ৷ ১৫ 
পি পিস্সিশি পপি সিটি িস্পিস্পিস্পাস সিপাতাসশিসিপিশিশিস্িাসি সিসি পাাশিস্পিসপি 

সাধন নিশ্চিতরূপে জ্ঞাতবস্তর জ্ঞান সম্পাদন । বস্তুটী নিশ্চিতরূপে 

জানা থাকিলে উহাকে পুনঃ জানাইবার কিংবা জানিবার প্রয়োজন হয় 

না, সুতরাং সিদ্বের সাধন করাও দোঁষ। অতএব অপরকে বোঁনও 

বস্তুর অনুমিতি করাইতে বদি বস্তুটী তাহার নিশ্চিতরূপে জানা থাকে 

তবে পিদ্ধের সাঁধন স্বরূপ দৌঁষ হয় বলিয়া এরূপ বস্ত বুঝাইবার প্রয়াস 

পণুশ্রম হয় 1৮ ২ 2১৮ 
কোঁনও বন্তর জ্ঞান দৃঢ় হইলে ঝটিতি এ বন্তর স্মরণ হইয়া থাকে, 

স্থতরাং জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্ত কিংবা প্রথমোতপন্ন জ্ঞানে প্রায়শঃ 

সূংশয় হওয়! স্বাভাবিক জ্ঞানটী অবথার্থ না বথার্থ অথাৎ বাঁহা বুঝা ইইল 

উহা ভুল না সত, এইরূপ অপ্রামাণ্য আশঙ্কা দূর করিবার নিিত্ত 

বন্তুটীকে পুনর্ধার বুঝিবার ইচ্ছা করিলে সিদ্ধের সাঁধন করাও দোষের 
হইতে পারে না। ৯৮ 

“আত্মা বা হরে শোতব্যে। মন্তব্যো। নি্রিধ্যাগিতব্যঃ, ইত্য।দি বাক্য 

বেদের একটা মহাবাক্য। শ্র+তব্য-শ্রোতবায ; মন্+ তব্য- মন্তব্য; 

শোতব্যো মন্তব্যো” ইত্যাদি শব্ষের “তব্য”- প্রত্যয় বিপি-গ্রতায় ; বিধি- 

প্রত্যয়ের অর্থ ইঞ্টের (মঙ্গলের ) সাঁধনত্ব, কর্তব্যত্ব, বলব্দনিষ্টের 

'গুরু তর অমঙ্গলের) অঞজনকত্ব ; সুতরাং_-শ্রো তব্যো” এই বেদ্বাক্যের- 

পরে অবগত “মন্তব্যো” এই বেদবাঁক্যের দ্বারা মোক্ষার্থির আত্মবিয়য়ক 

শবণের পরে মননে ইঞ্টের সাঁধনত্ব+ কর্তব্যত্ব এবং বলবদনিষ্টের অজনকত্ব 

জ্ঞান হইয়া থাঁকে অর্থাৎ “মন্তব্যো” এই বেদ বাক্যের দ্বারা মোঞ্ষার্থী বুঝে 

শবণের পরে মনন. আঁমাঁর ইষ্ট বা মঙ্গলের অর্থাৎ উদ্দেশ্তের সাধন 

(সম্পাদক) অর্থাৎ মনন আমার উপকারী, মননকর্তব্য এবং উহা 

বলবদনিষ্ট বা গুরুতর দুঃখ জন্মাইতে অসমর্থ । ইচ্ছারপ্রতি ইষ্ট-সাধনতা- 

জ্ঞান কারণ; কোনও বস্ততে ইষ্ট বা উদ্দেশ্তের সাঁধনতা৷ জ্ঞান হইলে 
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অর্থাৎ কেনি ও বস্তুকে উদ্দেশ্তের সম্পাদক বা উপকারী বলিয়া! বুঝলে 

সেই বস্তর নিমিত্ত ইচ্ছা! (অভিলাষ ) হইয়া! থাকে । “মস্তব্যো” এইরূপ 

বেদ বাক্য 'থাঁকাতে বেদ শ্রবণের অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিয়া 
আত্মাকে বুঝিবার পরে আত্মার মননে মোক্ষার্থির ইচ্ছা হইয়া থাকে। 

সুতরাং বাঞ্ছিত বা ঈপ্সিত বলিয়াই প্রথমতঃ বেদবাকা-শ্রবণ দ্বারা 

পরমাত্ম-ঈশ্বর অবগত হইলেও মোক্ষার্থিকে ঈশ্বর-মনন করাইতে সিদ্বের 

সাধন করা দোষ হয় না) সুতরাং তজ্ন্য স্ঠাঁয়বাঁক্য বলা নিরর্থক হইতে 

পারে না। পুক্ষতা স্বরূপ কারণ থাকা সম্বন্ধে পরবর্তী কবিতার ব্যাথ্যায় 

আলোচিত হইবে ৮21৯5 

সত্য পর|মর্শে যোগ্য অর্থাৎ প্রমা বা যথার্থ পরামর্শ জন্মাইতে সমর্থ? 

ইহ1 বলাতে ব্যভিচার, বিনোধ, স্বরূপাধিদ্ধি, ব্যাপ্যত্বাঘিন্ধি প্রভৃতি দৌষ 

নাই, ইহাই সুচিত হইল। তাৎপধ্য--সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতু পক্ষে 
আছে কিংবা এরূপ হেতুবিশিষ্ট পক্ষ ইত্যাদি নিশ্চয়ই পরামর্শ, সৃতরাং 
প্রক্ষে হেতু, হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি এবং হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম প্রভৃতি 
পরাঘর্শের বিষয় হইয়া! থাকে । এমত অবস্থায় যদি হেতুতে সাঁধ্যের 

ব্যভিচার (ব্যাপ্ির অভাব ), বিরোধ (সাধ্য এবং হেতুর একত্রানবস্থিতি?) 

স্বরূপািদ্ধি ( পক্ষে হেতুর অভাঁব ) থাঁকে তবে পরামর্শ টা সত্য বা বথার্থ 

হইতে পারে না, উহ ভ্রমাত্বক হয়। সুতরাং ঈশ্বরান্থমাপক পরমর্শটীকে 

সত্য বলাঁতে হেতু-কাধ্যত্ব প্রভৃতিতে নাধ্য-সকর্তৃকত্বাদিবব্যভিচার 

অর্থাৎ সকর্তৃকত্বাদিরব্যাপ্তি বা নিয়ত সাহ্চর্যের অভাবি, বিরোধ অর্থাৎ 

সাধ্য-সকর্তৃকত্ব এবং হেতু-কাধ্যত্ব প্রভৃতির একত্রানবস্থিতি এবং 

স্বরূপাসিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষ ক্ষিত্যন্কুরাদিতে হেতু-কাধ্যত প্রভৃতির অভাব 

নাই ইহাই সুচনা কর! হইরাছে। 
_ প্রতিপক্ষ চিন্তা হেতু মলিন নহে বলাতে কথিতরূপ ঈশ্বরান্থমানে 



প্রথমস্তবক ৷ ১৭ 
সিসি মিস উস স্িস্ 

সংপ্রতিগক্ষ নাই ( অর্থাৎ কাধ্যত্ব প্রভৃতি হেতু, সংগ্রতি পক্ষদোষে হুষট- 

হেতু বা হেত্বাভাস নহে) ইহাই স্থচিত হজ তাৎপর্ধয-_প্রতিপক্ষ- 
যাহা অগ্তের কার্যে তুল্যবলে বাঁধাদিতে সমর্থ; চিন্তা - নিশ্চয় ) ক্ষিত্যন্ুর- 

সকতৃকি, কাধ্যত্ব হেতু ইত্যাদি 'অন্ুমান বা সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্য-কাধধ্যত্ 
বিশিষ্ট ক্ষিত্যন্কুর ইত্যাদি পরামর্শ দ্বারা ক্ষিত্যন্কুর - সকর্তৃক ইত্যাদিরূপ 

অন্ুমিতি করিতে, ক্ষিত্যন্কুর -*অকর্তৃক, শরীরাজন্যত্ব হেতু ইত্যাদি অনুমান 

বা অকর্তৃকত্বের ব্যাপ্য--শরীরাজন্যত্ব বিশিষ্ট ক্ষিত্যন্কুর ইত্যাদিরূপ চিন্তা 

বা নিশ্চয় ( অর্থাৎ পরামর্শ ) বাঁধক হইতে পারে, সুতরাং এইরূপ চিন্তাই 

ধরস্থলে আপাততঃ প্রতিপক্ষরূপে সম্ভবপর । কারণ-_কুস্তকাঁর ঘটের 
কর্তা, তত্তবায়, বন্ত্রবয়ন করে, এই সকল দৃষ্টান্তে কর্তা মাত্রেরই শরীর 
থাকা স্বীকার করিতে হয় স্থুতরাং কার্যমাত্রকেই ফলতঃ শরীর জন্ট 

বলিতে হয়, শরীরী -জীব, ত্র করিয়া ক্ষিত্যস্কুর প্রভৃতি জন্মাইতে 

গারে না এবং শরীর নাই বলিয়া ঈশ্বরও ক্ষিত্যন্কুরাদি কার্্ের কর্তা হইতে 

পারে না সুতরাং “ক্ষিত্যক্কুর -অকর্তৃক, শরীরাজন্তত্ব হেতু” এইরূপ 

অনুমাঁন স্বীকার কর! যাইতে পারে বলিয়৷ এইরূপ অন্ুমানকে আপাততঃ 

প্রতিপক্ষ বল! যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ চিন্তা, বাস্তবিক প্রতিপক্ষ 
হইতে পারে না কারণ এইরূপ চিন্তা বা পরামর্শ, ভূর্বল শরীরাজন্যত্ব 

প্রভৃতি হেত্বাভাস বিষয়ক বলিয়৷ দুর্বল এবং কা্যত্ব প্রত্ৃতি হেতুর চিন্তা 
বা পরামর্শ, বলবান্ সদ্বেতুবিষয়ক বলিয়। বলবান্ (১); হুূর্ব্বল। বলবানের 

(১) সাধোর ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মত। ( অর্থাৎ পক্ষে অবস্থিতি ) এ উভয়ই হেতুর 
বল; যাহা হেত্বোভাদ তা! অবশ্টাই ব্যাপ্তি কিংয! পক্ষধন্মূতাহীন হইবে | শরীরা- 
জযত্ব প্রভৃতি প্রতিহেতু, সকতৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তিহীন অর্থাৎ ব্যভিচারী বলিয়। দুব্বল 
হেত্বাভাস মাত) কারণ- ক্ষিতয্ু, শরীরাজন্য এবং বস্ততঃ সকরৃকি বলিয়া যাহা- 
শরীরাজন্য তাহাই মকতৃকিত্বাভাব বিশিষ্ট বা অকর্তৃক এরপ ব্যাপ্তি ্বীকার কর। যায় 
না। পঞ্চমন্তবকোক্ত কার্যত প্রভৃতি হেতু, সকতৃকিত্ব প্রভৃতি সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট 
এবং পক্ষ ক্ষিত্যকুয়াদিতে অবস্থিত বলিয়। বলবান্ সন্ধেতু। 

ক 
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কার্যে বাঁধাদিতে পারে না। অথবা সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট যে 
প্রতিহেতু, তদ্বিশিষ্ট পক্ষ সম্ভবপর স্থলে তাদৃশ পক্ষই সং্রতি পক্ষ বা বিশ্া- 
মান্ প্রতিপক্ষ ; ক্ষিত্য্কুর _সকর্তৃককাধ্যত্ব হেতু, প্রভৃতি স্থলে সকর্তৃকত্বা- 

দির অভাবই সাধ্যাভাব এবং শরীরাজন্তত্ব প্রভৃতিই প্রতিহ্েতু ; শরীরা- 
জন্তত্ প্রভৃতি প্রতিহেতু, সকর্তৃকত্বাভাব প্রভৃতির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট নয় বলিয়া 

পক্ষ-ক্ষিত্যস্কুরাদিতে সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তি বিশিষ্টরূপে অবস্থিত নহে, 

স্থতরাং ক্ষিত্যন্কুর_-সকর্তৃক? কাধ্যত্ব হেতু প্রভৃতি স্থলে সপ্রতিপক্ষদোষ 
নাই) এমত অবস্থায় প্রতিপক্ষ চিন্তা দ্বারা কারধ্যত্ব প্রভৃতি হেতু মলিন 
(অর্থাৎ নিজের কার্য ক্ষিত্যন্কুর-_-সকর্তৃক, ইত্যাদিরূপ অক্থুমিতিতে 

অক্ষম ) হইতে পাঁরে না । তাৎপর্য ক্ষিত্যন্ধুর, সকর্তৃকত্বাভারের ব্যাপ্তি 

বিশিষ্ট বা ব্যাপ্য-শরীরাজন্ঠত্ব বিশিষ্ট ইত্যাঁদিরূপ পরামর্শ হইলে, ক্ষিত্য্কুর- 
'অকর্তৃক বা সকর্তৃকত্বাভাববিশিষ্ট এইরূপ অন্ুমিতি হয় বটে, কিন্ত 

ক্ষিত্যন্কুর, বাস্তবিক সকর্তৃকত্বের অভাব বিশিষ্ট নয় বলিয়া এরূপ অন্ুমিতি 

গ্রমা বা যথার্থ জ্ঞান নয় উহা ভ্রম জ্ঞান) সুতরাং এরূপ পরামর্শ গ্রমাণ 

( প্রমাজ্ঞানের জনক ) নহে, উহা প্রমাণাভাস মাত্র; অপর পক্ষে 

ক্ষিত্যস্কুর বাস্তবিক সকর্তৃক বলিয়া! কাঁধ্যত্ব প্রভৃতি হেতুর কার্য “ক্ষিত্যন্কুর- 

সকর্তক”এইরূপ 'অনুমিতি, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান সুতরাং এইরূপ অন্ুমিতির 

জনক, সকর্তৃকত্ব-ব্যাপ্য-কাধ্যত্ব বিশিষ্ট-ক্ষিত্যন্কুর ইত্যাদি পরামর্শ প্রমাণ । 

প্রমাণাভান, প্রমাণের কার্যে বাধক হইতে পারে না। তাঁৎপর্য্-_ 
অপরকে কাধ্যত্ব প্রভৃতি হেতুদ্বারা ক্ষিত্যনকুরাদিতে সকর্তৃকত্ব প্রভৃতির 
অনুমিতি করাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্ষিত্যন্থরাদিতে সাধ্য-সকর্তৃকত্ব এবং 
হেতু-কা্যত্ব প্রভৃতির পরামর্শ সম্পাদন কর! আবশ্তক ) কিন্ত এঁ সকল 
হেতু; বাস্তবিক ছুষ্টহেতু বা হেত্বাভাস (অর্থাৎ কথিতরূপ অনৈকাস্ত 
প্রভৃতি দৌষ বিশিষ্ট ) হইলে, জিজ্ঞাস্গু কিংবা প্রতিবাদী বর্থার্থতঃ এঁ সকল 



প্রথমস্তবক। ১৯ 
সপ সিসি সি সস সি সিসি সি পিসি সি সি পসপিশিসি পিসি পাপাসটি পিটিসি সস সি দি বস্মিসসসিাজ 

দোঁষের উদ্ভাবন করিয়া! হেতু-কাধ্যত্ব প্রতৃতিতে সাধ্য-সকর্তৃকত্তের ব্যাপ্তির 
অভাঁব-জ্ঞান কিংবা ক্ষিত্্কুরাঁদি স্বরূপ পক্ষের ধর্মতার অভাব জ্ঞান 
সম্পাদন করিতে পারে। তাহা হইলে, এ সকল সাধ্য, হেতু এবং পক্ষ 
বিষয়ক পরামর্শ (অর্থাৎ সকর্তৃকত্ব ব্যাপ্য কাধ্য্ব বিশিষ্ট-ক্ষিত্যন্থুর ইত্যাদি 

রূপ নিশ্চয়) ভ্রম অবধারিত হওয়া সম্ভবপর; তাহা হইলে, তত্বারা 

“ক্ষিত্যন্কুর-_সকর্তৃক” ইত্যাদি রূপ অন্ুমিতি ( নিশ্চয় ) হইতে পারে নাঃ 

তদর্থে শ্যায়ালোচনা নিরর্থক হয়; সুতরাং আচার্য, এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্ 

্ায়, যে নির্দোষ-হেতুর পরামর্শের সম্পাদক, প্রথমতঃ তাহাই প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । * 

রস-বাঞ্িত) অমৃত -অমরতা ; মোক্ষ-মুক্তি। জীব, তাহার 

বর্তমান্ দেহাঁদির অবসাঁনে পুনর্ধার দেহার্দি ধারণ না করিলে মুক্তি লাভ 

করে। ইঈশ্বর-মনন দ্বারা উহ! সম্পর হয় বলিষা তপযোগী ন্তাঁয় বাক্যকে 

মোক্ষের জন্মস্থান বলা হইল. 4 

কুম্নমাঞ্লি পক্ষে 

প্রন্ফ,টিত ফুল দল কিবা চমতকার । 
সৌরভে আকুল প্রাণ, আনন্দ অপার ॥৫ 

বিমর্দনে নহে ম্লান চারু শো।ভাময়। 
অম্বত-রসের খনি-মধুর আলয় ॥৬ 

অগ্তুলি পৃরিত ফুল ম্যায় মতে চিত। 
পরমেশ-পদ-যুগে তক্তিতে অপিত ॥৭ 
করুক আমার মনে মধুকরে যথা । 

স্থখের উদয় কিংবা ছুঃখ নাশ তথা ॥৮ 



২৪ কুহুমাঞ্জলি সৌরভ । 
০০০ 

স্থথই জীবের অনুকূল সং ₹বেরনীয় ( অর্থাৎ কাম্য এবং ভোগ্য )। জীব, 

ত্বভাবতঃই সুখের নিমিত্ত লালায়িত; সুখের কামনায় সর্বদা তদু- 

পায়ান্বেষণে ব্যগ্র। ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত কত হুঃখ সহ্য করে, তাহার 

ইয়ত্তা নাই। উদ্দেপ্ত__স্গখের ভোগ বা উপলব্ধি করা । ভ্রান্ত-জীব। 
স্ুখ-ভোগের নিমিত্তই পুনঃ পুনঃ সংসারে ঘাতাঁয়াত করিতেছে। জন্ম, 

মৃত্যুর প্রবাহে নিরন্তর ভাঁসিতেছে_ডুবিতেছে। কখন ও বা সাংসারিক 

ক্ষণিক সুখ-লাভে হষ্ট, উদার, সংসারী থাঁকিতে চাঁয় ) কখনও বা ছঃখের 

কশাঘাতে জর্জরিত, ব্যথিত হইয়। ত্রাহি ত্রাহি করে, কিসে ত্রাণ পাওয়! 

যায়। সুখাভিলাষই জীবের প্রকৃত বন্ধন, এটা না থাকিলে ছুঃখ বহুল 

ংসারে পুনঃ পুনঃ আসিবাঁর ( অর্থাৎ দেহাঁদি ধারণ করিবার ) প্রয়োজন 

থাকে না (কাম্য বা অভি্রধিত বস্তু পাইলে উহা আর কে চায়? 

নাংসারিক স্ুথ মাত্রই ক্ষণিক, নিমিষে আসে ঘায়। এরূপ স্ুথ-ভোগে 

জীব একান্ত তৃপ্ত বা কামন! শূন্য হয় না, ভোগ করিতে করিতেই উহা, 

ফুরাইয়া যায়; কামনা-রাঁঞ্ষদী আবার জাগিয়! উঠে। বিশেষতঃ 

সাংসারিক সখ মাই ছুঃখ মিশ্রিত, সুতরাং মুমুক্ষু-বিবেকী, এরূপ সুখের 

কামনা করে না । অনন্ত কাঁল ভোগ করিতে পারা যায়, এইরূপ সুখেরই 

( অর্থাৎ নিত্য-চিরস্থায়ী || অবিনাশী সুথেরই ) কামনা করে। অন্ত 

কালের তরে উহার উপলব্ধি করিতে পাঁরিলে কিছুই কাম্য থাকে না, 

জীব,কামন বা বন্ধন শৃন্ত হয়। এবং তাহা হইলেই এই সংসার-কারাগারে 

আঁর আসিতে হয় না । শ্রুতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে, (ন স পুনরাবর্ততে)। 

সুতরাং নিত্য বা অবিনাশী ( অর্থাৎ চিরস্থায়ী) স্থখের উপলব্ধিই মুক্তি। 

ভট্ট প্রভৃতি মীমাঁসকগণের ইহাই অভিমত | .ইহা যুক্তি সিদ্ধনয় ? কারণ- 

নিত্য সখের ভোগ বা উপলব্ধি/নিত্য অথব! অনিত্য বিচার করা আবশ্তক) 

' খদি নিত্য-চিরস্থায়ী (অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ হীন ) হয়, তবে সংসার- 

৯৯৯৯ পি সি সিসি পিস স্মসিস্পিস্পিস্উিসসসসমসি সি 



প্রথমস্তবক | ২১ 
সম সিসি সি পিসি সি সি সস সস সিসি স্টিম সসসস 

দৃশাঁতেও জীবের নিত্যস্থুখ-ভোগের বিদ্যমীনতা বারণঞক্ষর! যায় না) 

(অর্থাৎ ছঃখ ভোগের সঞ্গে সঙ্গেই নিত্যন্থথ-ভোগও স্বীকার করিতে] 

হয়); কিন্তু এক সময়ে স্থখ ছুঃখ-ভোগ অনুভব বিরুদ্ধ; স্থৃতরাঁং নিত্য 

খ-ভোগ, অনিত্য-জন্ স্বীকার করিতে হয় ;)--উতৎ্কট ধর্ম সঞ্চয় হইলে 

ঠা 1 দেহান্তেই নিত্যন্্খ-ভোগ সংঘটিত হয় এবং অনন্ত কাঁল ব্যাপিয়। ] 

থাকে ; জীবের সংসারাবস্থায় নিত্যস্থখ বিষ্যমান্ থাকিলেও শরীরাঁদি সম্বন্ধ 

রূপ প্রতিবন্ধক বশতঃ উহার ভোগ বা উপলব্ধি হয় না ইত্যাদি ও স্বীকার 

করিতে হয়, কিন্তু শীসব কল্পনা মাত্র ; কারণ-সুথ ছুঃখাঁদি ভোগের প্রতি 

আত্মার শরীর-সন্বন্ধ, করণ ; যাহা কাঁরণ, তাহা প্রতিবন্ধক হইতে 

গাবে না। তর্কস্থলে আত্মার শরীর সন্বপ্ধকে নিত্য সুখ-ভোগের 

প্রতিবন্ধক দ্বীকাঁর করিলেও নিত্যন্খ-ভোগ জন্য ভাব পদার্থ 

বলিয়া অবিনাণী (চিরস্থারী ) হইতে পারে না) যেহেতু জন্য ভাঁব পদার্থ 
মাত্রই বিনাঁশী। পক্ষান্তরে, ভোগ-উপলব্ধি বা অনুভব ; নিত্যন্থথ-ভোগ, 

নিত্য-জুখের অনুভব (অথাৎ নিত্যস্গুথোগলব্ধি বা নিত্যস্থথ-সাক্ষাৎকার ) 

সাক্ষাৎকার--একপ্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান; জীবের জ্ঞানমাত্রই দ্বি-ত্রি-ক্ষণ- 

স্থায়ী, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, সুতরাং নিত্যন্খ-ভোগ, নাশ-প্রতিযোগী 
জাতীয় জন্য পদার্থ নাশ-প্রতিযোগী জাতীয় জন্ত পদার্থের নাশ অবশ্স্তাবী, 

অন্যথা! --নিত্য-ঘট, নিত্য-পট প্রভৃতি ও কন্পন।র বিষয় হইতে পারে ।-» 

বিশেষতঃ উৎকট ধর্মকে নিত্যন্খ-ভোগের কারণ বলিতে হর, ধর্ম, কাঁধ 

এবং ভাব পদার্থ বলিয়| ক্ষয়ী; শাস্ত্র বাক্যে জানা যায়, পুণ্য (ধর্ম) ক্ষয়ে 

মর্ত্লোকে আবার আসিতে হয় (ক্ষীণে পুণ্যে মত্ত্যলৌকং বিশস্তি); মর্ত্য 

লোকে নিত্যস্খ-ভোঁগ হয় না সুতরাং ধন্মক্ষয়ে নিত্যন্থথ-ভোগ বা'মুক্তির 

ক্ষয় অবপ্ত স্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইলে, শ্রুতির সহিত বিরাৎ হয়, 

শরতিতে উক্ত হইয়াছে--মুক্ত-জীবের পুনরাবৃত্তি নাই (নস পপ 
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২২ কুস্থমাঞ্জলি-সৌরভ। 
্সজি- 

| অপিচ-উৎকট এ্ণ্যের বলে অনন্ত কাল স্থায়ী নিত্যস্থ-ভোগ স্বীকার 

করিলে, তুল্য যুক্তিতে উৎকট পাপের বলে নিত্যহ্ঃখ-ভোগ স্বীকার করা 

ও আবশ্ঠক 7 তাহা হইলে উত্কট পাপীর কখনও নিষ্কৃতি নাই এই বলিতে 

হয়; পাপীর দুঃখ-ভোগ হইতে নিষ্কৃতি নাই, শান্তর ইহা বলে না এবং 

বন্ধই বাস্তবিক দুঃখী) বদ্ধ বলিলেই তাহার একটা মোক্ষাবস্থা মানিতে 
হয়, উৎকট পাঁপীর কদাচ প্র অবস্থা আসিবে না ইহা অযৌক্তিক । 

বিশেষতঃ সুখ) আত্মার একটী বিশেষ গুণ; যদৃদ্বার বন্ধন কর! যায় 

তাহারই প্রচলিত নাঁম গুণ; সুখকর কর্ম সমূহ, সুখস্বয্লপ গুণঘ্বারা 
আত্মাকে বন্ধনই করে (অর্থাৎ আত্মার কৈবল্য বা কেধল ভাবকে 

আবৃতই করে )) তবে সুখ হইলে জীব, নিজকে সুস্থ বিবেচনা করে, 

£খ হইতে সুখের এই বিশেষত্ব । উহ! মুক্তির স্বরূপ তে পুরে না| 

মহষি-গোতম, মোক্ষের উপায়-ভূত তবজ্ঞানের বিষয় দ্বাদশ প্রকার শ্ট্রীমেয 
গদার্থ বলিয়াছেন। ' ১। তাহাতে স্থুখ পদার্থকে পৃথক করিয়া বলেন 

নাই ; কারণ-_ছুঃখ সম্পর্ক বজ্জিত খাঁটি নখ অসন্তব স্থৃতরাং সুখকেও 

তিনি দুঃখ মধ্যেই গণ্য করিয়াছেন, নতুবা তাহার স্থথ বলা ও কর্তব্য 

ছিল। সুতরাং নৈয়ায়িকগণ ছুঃখের "অত্যন্ত নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলেন্। 
নাশ বা নিবৃত্তি একবার হইলে অনন্ত কাঁল ব্যাপিয়াই থাকে ; নাশ, 

উৎপন্ন হইলেও ভাঁব পদার্থ নহে কিংব! নাঁশ প্রতিযোগী জাতীয় নহে; 

ইহা অভাব পদার্থ, এবং নাশের নাশ নাই। তাহা হইলে, যেটা নষ্ট হয় 

ধটী আবার হইত; কিন্তু প্রটা আর হয় না; ঘটটা নষ্ট হইলে আর 

একটা ঘট সম্ভব পর, কিন্তু এটা আর ফিরে না। ছুঃখের যেরূপ 

নাশ হইলে, ছুঃখান্তরের সম্ভাবনা থাকে না খপ নাশ বা নিবৃত্তিই ছুঃখের 
ওযা

য 

(১) আত্মশত্ীরেনরিয়ার্থ বুদ্ধিমনঃ প্রবৃত্তি দোষ প্রেত্যভাব কল দুঃখাপবর্গাপ্ 

প্রমেয়ং- গৌতম ১-১- স্তর 1 
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অত নিবৃত্তি (অর্থাৎ চরম দুঃখাঁবস।ন )) তাহা হইলে পুরুষ চরিতার্থ 

হয়, পুরুষকে আর এই জালাময় সংসারে আসিতে হয় না, শ্রুতিতে উক্ত 

হইয়াছে ( ন স পুনরাবর্ততে )। এইরূপ মৃক্তি, অভাবের স্বরূপ বলিয়া ইহা 
আত্মাকে বন্ধন করিতে ( অর্থাৎ আত্মার পরম মহত্ব বা কৈবল্যকে আবৃত 

করিতে) পারে না, আত্মা স্বরূপতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছৃঃখাভাবের নিমিত্ত 

ও জীবকে আগ্রহান্বিত হইতে দেখা যাঁয় ; গুরুভার বোঝা স্কন্ধে থাকিলে, 
উহা! কতক্ষণে নামিবে এরূপ ইচ্ছা সকলেরই হইয়া থাকে ; বোঝাটা স্বন্ 

হইতে নামিলেই হাঁফ. ছাড়িয়া বাচে, এরূপ স্থলে কিছু সুখ হয় না, 
দুঃখের নিবৃত্তিতেই পুরুষ নিজকে সুস্থ বিবেচনা করে। জীব, এই সংসার 

কটাহে ছুঃখাগ্সিতে ভর্জিত হইয়! সর্বদাই ত্রাহি ত্রাহি করে, স্তৃতরাং 

দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ্ধে অভিলাষ হওয়াও স্বাভাবিক ; দুঃখের অত্যন্ত 

নিবৃত্তিই মুক্তি এবং উহাই গরম পুরুষার্থ। (১)। 

পুঃ__ দেহাদিতে অহং বুদ্ধি সংসার-নিদান। 

নাঁশিতে তাহারে যোগ্য, দেহে নাহং ত্তান ॥৯ 

রজ্জুজ্ঞান যথ। নাশে রভউুসর্প ভান্। 

অবিষ্া নাশিতে তথা নহে ঈশ-জ্ঞান ॥১০ 

ঈশের মনন তাই তুচ্ছ প্রায় হয়। 

ঈশ হ'তে ভিন্ন-জীব, যেহেতু প্রত্যয় ॥১১ 

(১) মোক্ষ সন্থন্ধে মতভেদ থাকাতেই আমি সুখ এবং ছুঃখাভাব উভয়কে মোক্ষ- 

রূপে নির্দেশ করিলাম। আত্মতত্ব বিবেকে আচার্য্য, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্বিকেই মোক্ষ 

বলিয়াছেন। শ্রতিতেও উক্ত হইয়াছে “ছুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি” ; অনেক সময় 

সুখ-বোধক শব্দ দ্বার।ওছুঃখাভাবকে লক্ষ্য কর। হয়, সুতরাং সুখ-বোধক শব্দ দার! 

যুক্তি অভিহিত হইলেও এ সকল শব্দ দুঃধাভাবেরই লক্ষক বলিতে হইবে। 



২৪ কুনুমাঞ্জলি-মৌরভ । 

বৃথা তাই ঈশ-পদে নিবেশিত ্ায়। 
ঈশের মননে মাত্র যেহেতু উপায় ॥১২ 

দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে জীবের আমিত্ব জ্ঞান মিথ জ্ঞান, ইহাই অবিষ্ভা 
এবং সংসারের কারণ ; 'অনাদি কর্ম-বাঁসনা জড়িত জীব, অনুক্ষণ দেহ 

ইন্জিয় প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই অহং বুদ্ধি করিয়া! থাকে, ( অর্থাৎ আমি 
গৌর, খাইতেছি, যাইতেছি, কানা, খোঁড়া প্রভৃতি নানারূপে নিজকে 

বুঝিয়া থাঁকে )। এইরূপ আমিত্বজ্ঞানই নানাবিধ দোষের আকর ; দেহ 

ইন্জিয় প্রভৃতিতে আমিত্ব জ্ঞান বশতঃই জীব, তৎসম্প্কীয়-দাঁরা, পুত্র 
প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে আসক্ত হয়, প্রতিকূল বিষয়ের ৰবষ্টা হয় এবং 

অত্যধিক বিষয়োপভোগে মুগ্ধ হইয়া মরণ-ভয়ে সর্বদা! ভীত, সন্ত্রস্ত ভাবে 

কাল যাপন করে, এই সমুদায়ই দোষ )এই সকল দোঁষবশতঃ জীব,নিজের 

স্থখকর বা অভিলধিত বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং প্রতিকূল বা ছুঃখকর বিষয়ে 

'নিবৃত্ত হইয়া থাকে । প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিই জন্মের কারণ ; জীব, যখন 

বুঝে, কিছুতেই বর্তমান্ দেহাদির রক্ষা কর! যাইবে না তখন প্রবৃত্তি 

নিবৃত্তি মুলেই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়! স্বীয় সঞ্চিত কর্শা-সংস্কার বা 

অদৃষ্টান্ুসারে দেহান্তর ধারণ করিয়া থাকে, ইহাই জীবের সংসার । জীব, 
সংসারী হইয়া নানাবিধ স্ুথ ছুঃখের সংঘাতে পড়িয়া ব্যাকুলভাবে কাল 

যাপন করে, সুতরাং এরূপ সংসারের উচ্ছেদ করিতে ন! পারিলে হুঃখের 

অত্যন্ত অবসান বা মোক্ষের সম্ভাবনা থাকে না ।) অতএব-_মোক্ষার্থীর 
সংসারের (জন্মের ) উচ্ছেদ করা আবস্তক। সংসারের উচ্ছেদ করিতে 

হইলে, তৎকারণীভূত প্রবৃত্তির উচ্ছে করিতে হয়; প্রবৃত্তির উচ্ছেদ 

- করিতে হইলে, তৎকারণীভূত দোষের উচ্ছেদ করিতে হয়; দোষের 

উচ্ছেদ করিতে হইলে, তৎকারণীভৃত মিথ্যাজ্ঞান বা অবিস্তার উচ্ছেদ 

স্টিল 
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করা আবশ্তক। (১) তাহা হইলে, কারণাভাব বশতঃ কাঁ্ধ্যাভাব, এই 

্ায়ে, জীবের অভিলধিত চরম ফল-মৌঁক্ষ বা আত্যন্তিক ছুঃখ নিবৃত্তি 

হইয়া থাঁকে। যিথ্যাজ্ঞান বিনঈ না হইলে জীব, অশেষ 

জালা জটিল সংসার হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। 

দগার্গ জ্ঞান হইলেই মিথ্যান্ঞান একান্ত দুরীভূত হয়; যেমন-রজ্জুতে 
সপতজ্ঞান (রজ্জুকে সর্প বলিয়| বুঝ1) একটা মিথ্যাজ্ঞান; এই মিথ্যাজ্ঞান, 

ইহা রঙ্জ, কিংবা ইহা সর্প নহে, ইত্যাদি যথার্থ জ্ঞান দ্বারাই দূরীভূত 
হয়া থাকে ( অর্থাৎ রজ্জটাকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারিলে তদুপলক্ষিত 

সপ্পত্ব ভ্রান্তি থাকে না ), তন্রপ- দেহ, ইন্দ্রিয় গ্রভৃতিতে জীবের আমিত্ব বা 

নিজ হইতে অভেদ জ্ঞান স্বরূপ মিথ্যা জ্ঞান, আমি এই; আমি দেহাঁদি 

হইতে  স্বতন্ব-কর্তী-ভৌঁক্তা-চেতন ; দ্েহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, কর্তৃত্ব 

ভোক্কৃত্ব বিহীন অচেতন বস্তু; উহাঁরা আমা হইতে ভিন্ন ইত্যাদি নানাঁবিধ 
বার্থ জ্ঞান দ্বারাই দুরীভূত হইবার উপধক্ত। ঈশ্বর - জীব হইতে স্বতন্ত্র 
(২); স্কৃতরাঁং দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে জীবের অভেদ বা আমিত্ব জ্ঞান, 

বর্গঃ। গৌতম-স্বত্র ১-১-২। 

(২) ইশ্বর, জীব হইতে স্বতন্ত্র; ইহা শ্রুতি এবং যুক্তি দিদ্ধ। আতি-্থা সুপর্ণ। 
সখয়। সুজ! ইত্যাদি, ছ্ত্রদ্ষণী বেদিতব্যে পরধ্চাপরমেবচ, ইত্যাদি, খধতং পিবস্তো 

ঠ্কতত্য লে।কে ইত্যাদি । যুকি--ইশ্বরের কিছুই প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য নাই বলিয়। 
প্রাপ্তি এবং ভানি দ্বার! ঈশ্বরের সুখ, ছুঃখের সম্ভাবন! নাই, তিনি সুখ, দুঃখ হীন ; জীব, 
ধ্াপ্তি এবং হানির আবর্তে পড়িয়া! সুখ, দুঃখে অভিভূত ; ঈশ্বর, জগৎকর্তা ; জগ- 
হম্ম(ণে জীবের সামর্থ্য নাই, এবং ষে সময়ে একজন সুখী ঠিক এ সময়ে আর এক জন 
খা, এইরূপ একই সময়ে একজন কোনও বিষয়ে জ্ঞানবানৃ, অপরে, এ বিষয়ের কিছুই 
বান রাখে না ইত্যাদি সার্বজনীন বিরুদ্ধ অনুভব বশতঃ জীব-নান।, ঈশ্বর-এক, 
দ্বিতীয় । সুতরাং ঈশ্বরও জীব এক (অভিন্ন) হইতে পারে ন|। 



২৬ কুনুমাঞ্রলি-সৌরত। 
সিস্ট ৯১ 

ঈশ্বর বিষয়ক তত্্ঞান দ্বারা দুরীভূত হইতে পারে নাঁ। (১)। উক্তবিধ 

মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে ভীবাত্মীবিষয়ক তবৰজ্ঞানই (অর্থাৎ পূর্ববোক্ররূপ 

যথার্থ জ্ঞানই ) উপযোগী ; সুতরাং জীবের আকাজ্িত চরমফল-মোক্ষের 

নিখিত্ত ঈশ্বর-তবজ্ঞানের আবশ্তকতা নাই; ঈশ্বরের মননোপযোগী 

পূর্বোক্ত প্রকারের স্যায়-বাক্য সমূহ নিরর্থক | 

উ-- যদাত্মানং বিজানীয়াদয়মন্মীতিপুরুষঃ। 

কিমিচ্ছন্ কস্যকামায় মংলার মনুসংসরেৎ॥ 

তবমেব বিদ্িত্বাতি ম্বহ্া মেতি_- 

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়। 

ন্বর্গাপবর্গযো মার্গ মীমনন্তি মনীষিণঃ। 

যন্ুপাস্তি মসাবত্র পরমাত্মনিরূপ্যতে ॥ ২ 

উ--  স্বর্গতুল্য মুক্তিদ্বয় পরম রতন। 

ঈশ উপাসনা হ'তে হয় সংঘটন ॥ ১৩ 

স্বাত্ব-সাক্ষাৎকার দ্বার ঈশের মননন 

মোক্ষ তরে যুক্ত হেতু বেদের বচন ॥ ১৪ 

তীহাকে জানিয়। জীব, মৃত্যু-পারে যায়। 

ৃ আর যে নাহিক পথ এইত উপায় ॥ ১৫ 

(১) একে আশ্রিতরূপে একের মিথ্যাজ্ঞান, যেমন-__রজ্ঞুতে সর্পত্বের মিথ্যাজ্ঞান 

_ অন্যের দ্বরূপ জান দ্বারা ( ঘট, পট প্রভৃতির স্বরূগ জ্ঞান দ্বারা) বিনষ্ট হয় না, এরূপ 

মিথ্যাজ্ঞ।নের বিনাশে, রজ্জু কিংব। সর্পের যথার্থ জ্ঞানই উপযোগী; তজ্রপ-জীব এবং 

দেহাদি হইতে পৃথক ঈশ্বর-তত্বজ্ঞান দ্বারাও দেহ প্রভৃতিতে জীবের অভেদ ব' 

আমিত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারে না, এরূপ মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে জীবাত্মাবিষয়ক 

তত্বজ্ঞানই উপযোগী । 



প্রথমস্তবক | ২৭ 

নিজকে জানিবে জীব এই আমি যবে। 

কি লভিতে আশাকরি আসিবে এ ভবে ॥ ১৬ 

বিদ্বান কহিছে আছে প্রমাণ বচন। 

অতএব করি এবে তার নিরূপণ ॥ ১৭ 

কথিত আপত্তি ঠিক নহে; কারণ ৬ ভগবানের উপাসনা হইতে 
জীবের স্বর্ণতুল্য দ্বিবিধ মুক্তি (অর্থাৎ জীবনুক্তি .এবং পরম মুক্তি) হইয়া 
থাকে। ঈশ্বর বিষয়ক মনন দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে পূর্বোক্ত অবিদ্ধার 
উচ্ছেদ না হইলেও ঈশ্বরকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারিলে, তিনি জীবকে 
অনুগ্রহ করিয়া থাকেন । তাহার অনুগ্রহে ( অর্থাৎ ঈশ্বরোপাঁসনা জনিত 
উভাদৃষ্টের বলে) জীব, স্বাত্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা (অর্থাৎ নিজের স্বরূপ 
বথার্থ রূপে উপলদ্ধি করিয়া ) পূর্বোক্ত মিথ্য। জ্ঞান পরম্পরা হইতে অব্যা- 
₹তি পায়) এবং তাহা হইলেই অশেষ জালাময় সংসার হইতে পরিত্রাণ 
পাইতে পারে। স্থৃতরাং জীবের স্বাত্ম-সাক্ষাৎকার জন্মাইয়া! ঈশ্বর মননও 
মোক্ষের উপযোগী । অতএব_ঈশ্বর নিরূপণ বৃথা হইতে পারে না। ' 
এ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে জানিয়া জীব, মৃত্যু অতি- 
ক্রম করে, মুক্তির অন্য উপ!য় নাই এবং জীবের নিজ আত্ম-সাক্ষাৎকাঁর ও 
খে মুক্তির সম্পাদক তাহাও শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে__আমি এইরূপ, 
আমি দেহেন্দিয়াদি হইতে স্বতত্ত্-চে তন, ইত্যাদিরূপে জীব, যখন নিজকে 
ধুঝিবে, তখন কি পাইবার আশায় এই জালাময় সংসারে আসিবে (অর্থাৎ 
নই ধারণ করিবে)? অর্থাৎ এ অবস্থায় জীবের বাসন! (অদৃষ্ট) উচ্ছিনন 
ইয়া যায়, এসংসারে কিছুই প্রাপ্তব্য থাকে না, স্ৃতরাং সংসারী হইতে 
যর না» মুক্তিলাভ করে। স্তরাং ঈশ্বর-তত্বজ্ঞান, জীবের, ১শুরজ্ঞান * 

ম্মাইয়া মুক্তির কারণ ) ঈশ্বরোপাঁসনা বৃথা হইতে গারে না। 



২৮ কুন্থুমাঞ্ণি সৌরভ | 
ািপসিস্পিস্পিস্পিসপসপিসিসিসিসপসমস্পিস্সিসসাসসিসসিস্মলি সত ৯1 

সর ইহ যগ্পি যংকমপি পুরুষার্থ মর্থয়মানা? শুদ্ধ-বুদ্ধ 
স্বভাব ইত্যোৌপনিষদাঃ ; আদি-বিদ্বান দিদ্ধ ইতি 
কাপিলাঃ; ক্রেশ-কর্্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামুষ্টোনির্্মাণ- 
কায় মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়-প্রস্তোতকো ইনুগ্রাহকশ্চেতি 
পাতঞ্জলাঃ; লোকবেদ-বিরূদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি 
মহাপাশুপতাঃ ; শিব ইতি শৈবাঃ) পুরুষোত্বম ইতি 

বৈষ্ণবাঃ ; পিতামহ ইতি পৌরাণিক! ; যজ্ঞপুরুষ ইতি 

যাজ্ঝিকাঃ ; সর্বজ্ঞ ইতি মৌগতাঃ ; নিরাবরণ ইতি দিগ- 
স্বরাঃ; উপাস্তত্বেন দ্েশিত ইতি মীমাংসকাঃ; লোক- 

ব্যবহার-সিদ্ধ ইতি চার্ববাকাঃ; যাবছুক্তোপপন্ন ইতি 
নৈয়ায়িকাঃ;) কিং বহুন1 যং কারবোহইপি বিশ্বকর্টে- 

ত্যুপাপতে; তম্মিন্নেবং জাতি-গোত্র-প্রবর-চরণ-কুল- 

ধর্মাদিবদাসংসারং স্থপ্রসিদ্ধানুভবে ভগবতি সন্দেহ 

এবকুতঃ কিং নিরূপণীয়ং ? 

যে কোনও রূপ (স্বাভিপ্রেত ) পুরুষার্থ ইচ্ছা করিয়া, এই গ্রন্থের 

প্রতিপাগ্ভ ধে পরমাত্মীকে ওপনিষদ বা বৈদাস্তিকগণ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, স্বভাব, 

কাপিল বা সাংখ্যমতাবলম্বিগণ -আদি-বিদ্বান্ সিদ্ধ; পাঁতঞ্জলগণ-__ক্রেশ। 

কর্ম, বিপাক; আশয় দ্বারা অসংস্থষ্ট অথচ নিন্মীণার্থ শরীর ধারণ করিয়া 

সম্প্রদায়ের (বেদের ) প্রচ্তেতক (অর্থাৎ প্রকাশক ) এবং অন্ুগ্রাহক 

(অর্থাৎ লোৌক-শিক্ষক) ; মহাঁপাশুপতগণ- লোক এবং বেদ বিরূদ্ধ কার্ধ্য 

করিয়াও নিপিপ্ত,সবতত্্র ; শৈবগণ শিব; বৈষ্বগণ-_পুরুষৌত্তম; পৌরা- 

্স্পিস্পিস্িস্পস্পিস্পি্পপি্পকিস্সি 



গ্রথমস্তবক । ২৯ 

ণিকগণ-_পিতামহ ) যীজ্ঞিকগণ-_যক্ঞপুরুষ ; সৌগত বা! বৌদ্ধগণ-_ সর্বজ্ঞ 

(অর্থাৎ ক্ষণিক সর্ব); দিগম্ধর বা জৈনগণ --আবরণ শূন্য ; মীমাংসকগণ-__ 
উপাস্তত্বরূপে কথিত (অর্থাৎ মন্ত্রাত্বক)) চা্বাকগণ-- লোকব্যবহার-প্রসিদ্ধ 
(অর্থাৎ রাজা ); নৈয়ায়িকগণ--যাঁবছুক্তোঁপপন্ন (অর্থাৎ যুক্তি-সিদ্ধ ) 

বলিয়া উপাসনা করে, অধিক কি বলিব কারুকরগণ-_ ধাঁহ]ওনঁকে বিশ্বকর্মা 

বলয়! উপাসনা করে, জাতি-গোত্র-প্রবর-চরণ-ফুলধন্মীদির ন্যায় 

স্টি অবধি অতিপ্রসিদ্ধ সেই ভগবাঁনে সংশয় কি? (অর্থাৎ সংশয় নাকট)। 
এমত অবস্থায় নিরূপনীয় কি হইতে পারে? 

অদ্বিতীয় চিৎস্বভাব বেদান্তে প্রচার । 

আদি-বিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলের সার ॥ ১৮ 

ক্লেশ, কন্ম, নাই ধার বিপাক, আশয়। 

নিশ্মীণের তরে বটে শরীর ধারয় ॥ ১৯ 

সম্প্রদায়-প্রস্ভোতক, অনুগ্রহকারী। 

পাতগ্জল মতে বটে সেইত কাণ্ডারী ॥ ২০ 

লোকে যা করিতে নাই বেদের নিষেধ । 

সমর্থ, সকল কার্যে নাই প্রতিষেধ ॥ ২১ 
তখাপি স্বতন্ত্র, ঈশ, কর্তা, নির্ববিশেষ। 

পাশুপত মতে মাত্র এই যা বিশেষ ॥ ২২ 

শৈবের আরাধ্য শিব, বৈষণবের হরি । 
পিতামহ নামে পূজে পুরাণ কেশরী ॥ ২৩ 
যজ্জ-পুরুষ যাজ্জিক করে নিরূপণ | 

ক্ষণিক-সর্ববজ্ঞ-আত্মা সৌগত বচন ॥ ২৪ 

সদাশিব দিগম্বর, দিগম্বর-বাণী। 



৩৩ কুম্থমাঞ্জলি-সৌরভ | 

পুরব মীমাংসা শাস্ত্রে উপাস্তবাখানি ॥ ২৫ 
লোক-সিদ্ধ, রাজা, প্রভূ, চার্ববাকসিদ্ধান্ত | 
ধন্াধন্্ পরলোক ও সকল ভ্রান্ত ॥ ২৬ 

ন্যায়ের সিদ্ধান্ত বটে অতি চমণ্কার। 

বঙ্গা কহা৷ কথ! মাত্র, উপপত্তি সার ॥ ২৭ 

যুক্তি-সিদ্ধ, জগণ্-কর্তা, ঈশ নিরূপিত। 

নিরগ্তুনে উপাস্তত্ব কেবল বিহিত ॥ ২৮ 

বেশী কি বলিব আর কারুকর-রীতি। 

বিশ্বকন্মী, এই নাম জপে নিতি নিতি ॥ ২৯ 

প্রসিদ্ধ পরমেশ বৃথা নিরূপণ । ২৬,৪০০ 

তথাপি করিতে বাগ? তার উপাসন ॥ ৩০ 

চিৎস্বভাঁব-স্বাভীবিক চেতন; আদি বিদ্বান-আঁদিতে (অর্থাৎ 

স্থ্টির প্রথমে ) জ্ঞান স্বরূপ; সিদ্ধ- অষ্টবিধ শষ্য সম্পন্ন (৯)। 

(১) অষ্টেঙ্ব্্য--অণিমা, লখিম|, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব,। ঈশিত, 
কামাবসায়িতা। 

জঅণিম|সঅণুত্ব॥ নিরতিশয় ক্ষুপ্রত| ; যে গুণের সাহায্যে কঠিন প্রস্তরের মধ্যেও 
প্রবেশ কর! যায়। ৃ 

লঘিম| -লথুত্ব ; অর্থাৎ যে গুধের সাহায্যে হূর্ধযরশ্ি অবলম্বন করিয়! নুরধ্যলোকে 
যাওয়া বায়। | 

মহিমা-মহত্; অর্থাৎ যে গুণের সাহায্যে অতিশয় বৃহৎ হওয়া যায়| 
প্রাপ্তিস্বস্থদূরব্তি বস্তুকেও হস্তদ্বার! স্পর্শ করিবার ক্ষমত|। 
প্রাকাম্যস্ইচ্ছার অনস্কোচ ভাব; অর্থাৎ কোনও কার্ষেযই ইচ্ছার ব্যাখাত না 

হওয়া । 

বশিত্ব ₹পরের অনধীনত| | 
ঈশিত্ব সকলের উপর নিজের প্রাধান্য | 
কামাবসায়িত। »সত্য-সংকল্পত। ; অর্থাৎ যাহা! ইচ্ছা তাহাই করিতে পার1। . 



প্রথমন্তবক । ৩১ 

১। ক্লেশ-ুঅবিষ্ভা) অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ | (১) 

২। কর্্ম_ধর্মের হেতুৃভৃত যক্ঞাদি এবং, অধর্থের হেতু-তৃত হিংসা- 

প্রভৃতি 

৩। বিপাঁক--জাতি, আমু, ভোগ । (২)। 

৪। আঁশয়--ফলের উৎপত্তি পর্যন্ত যাহা থাঁকে, অর্থাৎ ধর্ম এবং 

অধর্্। 

৫। সম্প্রদায়-প্র্োতক _ সম্প্রদায় বে; প্রদ্যোতক-_প্রকাঁশক ; 

বেদের প্রকাশক | বেদ নিতা, বেদের কর্তী কেহ নাই, সুতরাং ঈশ্বর 

বেদের প্রকাশক মাত্র। (৩)। 

৬। শিব-_ ত্রিগুণাঁতীত। 

৭ ঈশ্বর, জগৎ কর্তা ইত্যাদিরূপেই যুক্তি সিদ্ধ; সুতরাং তাহার 
নিরূপণ করিতে যাইয়া ষত প্রকাঁরই বলা হউক না৷ কেন, তন্মধ্যে যুক্তি- 

সিদ্ধ জগৎ-কর্তীঃ সর্বজ্ঞ গ্রভৃতি অর্থই গ্রাহ্য। তাহাঁকে নিরঞ্জন অর্থাৎ 
গুণাতীত বলিয়া বেদে যে বলা হইয়াছে, উহ! কেবল এরূপে তাহাকে 

উপাঁসন! করিবার নিমিত্ত, এরূপ অর্থ যুক্তি-সিদ্ধ নহে । এ্ররূপে উপাসনা 

করিলে, জীবের চিত্ত নির্মল হয়। 

১। অবিচ্যামিথ্যাজ্ঞান। অনিত্) বন্তকে নিত্য বুঝ, দেহাদিতে অহং বুদ্ধি 

প্রতৃতি | 

অস্মিত।-অহং ভাব । 

রাগ. আসঞ্কি অর্থাৎ সুখকর বিষয়ে চিত্তের অবস্থ! বিশেষ । 

দ্বেষ-বিরক্তি অর্থাৎ দুঃখকর বিষয়ে চিত্তের অবস্থা বিশেষ। 

অভিনিবেশ মরণ ভয় । 

২। জাতি--জন্ম ; জায়ু-জীবন-কাল; ভোগ-_স্থখ দুঃখের অন্নভূতি | 

৩। ন কম্চিদ *বেদ-কর্তান্তি বেদম্মর্তা চতুম্মথঃ ইত্যাদি স্মৃতিদ্বারা ঈশ্বরের বেদ- 

স্মারকতাই প্রকটিত। 



৩২ কুস্থমাঞ্বলি-সৌরভ | 
সম সি সি সিসি মস ৯ পথ, ৯০৯৯ ৯ ৯০ 

ঈশ্বর, অতিপ্রসিদ্ধ ; সুতরাং ততমন্বন্ধে নিরূপণের আবগ্তকতা না 

_ খাকিলেও তাহাকে উপরন্| করিবার প্রয়োজন আছে। তগবছুপাঁসন। 
দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে জীবের আত্মতব্ব-সাক্ষাৎকার হইয়! জীব--জন্ম, 

জরা, মরণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। তথাপি__ 

 ্যায়-চর্টেয় মীশম্ত মনন ব্যপদেশভাক্। 

উপামনৈব ক্রিয়তে শ্রাবণানভ্তর! গত ॥ ৩ 
শ্রবণের পরে জ্ঞাত মনন সংজ্ঞক। 

স্যাঁয়াধীন উপাসন1| নহে নিরর্থক ॥ ৩১ 

অতএব করি এবে ঈশের মনন । 

যাঁহতে ঘুচিয়ে যাবে এ তব-বন্ধান ॥ ৩২ 

“আত্মা বাহরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা 

উপদিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞাত - শ্রবণের পরে ঈশ্বরের মনন স্বরূপ উপাঁদনা নিরর্থক 

হইতে পারে না । স্থৃতরাং এই বিচারাত্মক-স্তায়ের আলোচনা দ্বারা 

তাহার মনন স্বরূপ উপাঁসনাই কর! যাইতেছে । 

শ্রতোহি ভগবান, শ্রতি-স্থৃতীতিহাঁস-পুরাণাদিযু ইদানীং মন্তব্যে 

ভবতি। “শ্রোতব্যো মন্তব্যো” ইতি শ্রুতেঃ। 

আগমেনানু মানেন ধ্যান।-ভ্যাস-রসেন চ। 

ত্রিধ! গ্রকল্নয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগ মুভ্তমম্ ॥8। 
গুনেছ বহুধা শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাঁস। 

হবেন। মনন-বিন! তত্ব-পরকাশ ॥ ৩৩ 

আগম-মনন-্যান-অভ্যাসের বলে। - 
উত্তম বিজ্ঞান-ধন লত্তহে কৌশলে ॥ ৩৪ : 



প্রথমস্তবক। ৩৩ 
৭ ৭৯ সিস্ট শিিস্টি তি পিপিপি শি পি সি সপ সস সিসি পিস ৯৯ শত সপ সপ ৯ সিক্স পাস সস িস্িশিসশসস্পা? 

বেদে শ্রবণের পরেই মননের উপদেশ রহিয়াছে । এবং স্থৃতিতেও উক্ত 

হইয়াছে, প্রথমতঃ আগম বা শাস্ত্রধারা তৎপরে ক্রমে যনন এবং ধ্যানা- 

ভ্যাস দ্বারা উত্তম যৌগ বা বিজ্ঞান লাঁভ করা যায়। সুতরাং হে মুক্তি- 

কামিজীব! শ্রুতি-স্থৃতি-ইতিহাস-পুরাঁণাদিতে ৬ভগবাঁন্কে অনেকরূপ 

স্তনেছ বটে, এখন মনন কর; মনন ব্যতিরেকে তত্ব-প্রকাঁশ অর্থাৎ আত্ম- 

তর-মাক্ষাৎকার হইবে না|, 

পৃ-বেদোক্ত শ্রবণ-পরে বিহিত মনন। 

পরমেশে সম্তাবিত নহে কদীচন ॥ ৩৫ 

শ্রবণ-_শব্দদ্বারা অর্থের নিশ্চয়; “আত্মা বা ইরে শ্রোতব্যো মন্তব্যে!” 

ইত্যাদি বেদ-বাক্য দ্বার! পরমা! বিষয়ক শ্রবণের পরে মনন বিহিত ; 
সুতরাং প্রথমতঃ পরমাত্মা বিষয়ক শ্রবণ আবশ্তক। এমত অবস্থায় 

প্রথমতঃ বেদবাক্যদ্বারা ঈশ্বর বা পরযাআ্বীকে নিশ্চয় করিতে হয় বলিয়া 

শ্রবণের পরে তদ্বিষয়ে মনন অসম্ভব হয়। তাৎপর্য্য-_ পূর্বে সাধ্যের সিদ্ধি 

( অর্থাৎ নিশ্চয় ) থাকিলে মনন বা অন্ুমিতি হয় না) সিদ্ধি অনুমিতির 

গ্রতিরন্ধক | ঈশ্বর-মননে ঈশ্বরই সাধ্য অর্থাৎ সিদ্ধ বা নিশ্চিত হওয়ার 

উপযুক্ত। শ্রোতিব্যোমস্তব্যো ইত্যাদি বেদ-বাক্য থাকাতে প্রথমতঃ বেদ- 

বাক্য দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে নিশ্চয় আবগ্তক ; স্থতরাং আবশ্তকীয় ঈশ্বর 
বিষয়ক শাব্দ সিদ্ধি বশতঃ ঈশ্বর-মনন হইতে পারে না। 

উত্তর-- মননে আকাঙ্ক্ষা বদি থাকে হৃদি পর। 

ঈশের শ্রবণ তবে নহে ক্ষতিকর ॥ ৩৬ 

“শ্রোতব্যো মস্তব্যো* এই স্থলে মন্+তব্য-মস্তব্য, ইহার “তব 
প্রত্যয়--বিধি প্রত্যয়) ইহার অর্থ ইঞ্ট সাধনত্ব, কর্তব্যত্ব, গুরুতর ছুঃথের 
অজনকত্ব। বেদের 'শ্রোতব্য এই বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের শ্রবণ যেরূপ বিধান 

| 



৩৪ কুনুমাঞ্জলি-সৌরভ। 

করা হইয়াছে, তদ্রপ -ঘন্তব্য এই বাঁক্যত্বারা মননের ও বিধান কর 
হইয়াছে স্ৃতরাং “শ্রোতব্যো মন্তব্যো” ইত্যাদি একই মহাঁবাক্য দ্বার 
ঈশ্বরের মনন ও অবশ্য কর্তব্য এবং ইষ্ট বা উদ্দেশ্তের সাধনরূপে অবধারিত 

হওয়ায় ঈশ্বর-মননে মোক্ষর9৫থঁর ইচ্ছা বা আকাজ্কা হইয়া থাকে। (১)। 

সুতরাং প্রথমতঃ বেদবাক্যদ্বারা ঈশ্বরকে নিশ্চয়রূপে বুঝিলেও ক্ষতি নাই। 

তাৎপর্য্--সাধ্যের সিদ্ধি বা নিশ্চয় থাকিলে অন্ুমিতি হয়ন1 বটে, কিন্ত 

যদি সাঁধ্য-সিদ্ধির নিষিত্ত আকাজ্ষা অর্থাৎ মননেচ্ছা হয়, তবে পূর্বে 

সাধ্যের সিদ্ধি থাঁকিলেও মনন বা অন্ুমিতি হইয়! থাকে । মনে কর,_ 

রামের আগুণের প্রয়োজন। অনুসন্ধান করিতেছে কোথায় পাওয়া 

যাঁয়, লোক মুখে শুনিল, “এই পর্বতে আগুন আছে” এই বাক্যদ্ধার 

রামের পর্বতে আগুন থাকার জ্ঞানটী সম্পন্ন হইলেও যদি তাহার ইচ্ছা হয 
কোনও বিশেষ চিহ্ু বা হেতুদ্বারা বুঝিয়! আগুনের নিমিত্ত পর্বতে যাওয়া 

যাইবে, তাহা হইলে প্রথমতঃ লোকের কথায় পর্ধতে আঁগুণের নিশ্য 

হইলেওধ্যদি পর্বতে ধুম প্রভৃতি হেতুর দর্শন হয়, তবে এরন্নীপ ইচ্ছার বনে 

পর্বত বহিমান্” এইরূপ মনন বা অন্ুমিতি হইয়! থাকে, সুতরাং সাধ্য 
সিদ্ধির ইচ্ছা না থাঁকিলেই সাধ্য-সিদ্ধি অনুখিতির প্রতিবন্ধক হয; 

এমত অবস্থায় মোক্ষর্থীর ঈশ্বর-মনন আকাঙ্কিত বলিয়া প্রথমতঃ বেদবাকা 

দ্বারা পরমাত্মা বা ঈশ্বর নিশ্চিত হইলেও & নিশ্চয় ঈশব-ঘননের ্রতিবনধ 

হইতে পারে না। তাৎপর্য -_-সাধ্য-সিদ্ধির ইচ্ছার অভাব সহকৃত সাধা- 

সিদ্ধিই অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক, সুতরাং তাহার'অভাঁব কারণ'। মঙ্ষার্থী 

ঈশ্বরচমননের পূর্ব তথিষয়ে শ্রবণ থাকিলেও ও শ্রবণ (বেদবাক্য দ্বারা ঈশ্বর 

বিষয়ক নিশ্চা), ঈশ্বর বিষয়ক মননেচ্ছার অভাব সহককৃত, না হওয়া 

টৈ ই-সাধনতা জবান ইচ্ছার কারণ দস সাধন ব 

উপকারী বলিয়া বুঝিলে & বিষয়ে ইচ্ছা বা আকাঙ্জা হইয়া থাকে )।, 



প্রথমস্তবক । ৩৫ 

( অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণ এবং মননেচ্ছার অভাঁব একই মোক্ষার্থ 

পুরুষে এক সময়ে অবস্থিত না হওয়ায় ) মননের প্রতিবন্ধক নাই। 

তদিহ সংক্ষেপতঃ পঞ্চতয়ী বিপ্রতিপত্ভিঃ | 

১। অলোৌকিকস্তয পরলোকসাধনস্ত।ভাবাৎ।. 

২। অন্যথাপি পরলোক-সাধনানুষ্ঠানসম্ভবাৎ। 

৩। তদভাবাবেদক-গ্রমাণ সন্ভাবাঁৎ। 

৪1 সত্বেহপি তস্যাহ প্রমাণত্বাৎ। 

& | তৎসাধক-গ্রমাণাহ ভাবাচ্চ। মুং- 

তাহা হইলেও এই গ্রন্থে সংক্ষেপে পাঁচ্রী বিঞ্লুতিপত্তি বল! যাইতেছে; 
বিপ্রতিপত্তি -বিপরীত বুদ্ধি বা বিরুদ্ধ ধারণা? যদিও পরমাত্মা সম্বন্ধে 
অনেকের অনেকরূপ বিরুদ্ধ ধারণা আছে তথাঁপি যথাক্রমে এই পাঁচটা 
বিপ্রতিপত্তির নিবাঁম করিতে পারিলে অন্ঠান্ত বিপ্রতিপত্তিগুলি সঙ্গে | 

সঙ্গেই 'নিরস্ত হইবে, ইহাই “সংক্ষেপতঃ” এই কথার তাৎপর্য । কোনও 

বিষয়ে বিপ্রচ্চিপত্তি বা বিরুদ্ধ ধারণার ফল এ বিষয়ের সংশয়, সুতরাং 
বিপ্রতিপত্তি বলাতেই সংশয়-সচনা! করা হইয়াঁছে। 

১। «অলৌকিক পরলোক-সাধন নাই, ইহা চার্ববাকগণের বিপ্রতি- 

পত্তি, ইহার ফল অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় বস্তুতে পরলোকের সাধনত] 

আছে কিনা, অতীন্জ্রিয় বস্তু পরলোকের সাধন কিনা, ইত্যাদি সংশুয়। 

২।. ঈশ্বর ব্যতিরেকেও পরলোক-দাধনানুষ্ঠান সম্ভবপর ইহা 
মীমাংসকগণের বিগ্রতিপত্তি, ইহার ফল বেদ পৌরুষেয় কিনা এইরূপ 
সংশয়। 

১। ঈশবরাভাঁবের আবেদক (ক্ঞাপক ) প্রমাণ আছে ইহা দৌগত 



৩৬ কুুমাঞ্জল-মৌরত । 
সস সিসি সস ৯৯ পপ সি 

বা বৌদ্ধগণের বিপ্রতিপত্তি, ইহার ফল অনুপলব্ধি বা অবর্শন অভাবের 

গ্রাহক কিনা এইরূপ সংশয়। 
৪। ঈশ্বর থাঁকিলেও প্রমাগ নহে, ইহা! জৈনগণের বিপ্রতিপত্তি, 

ইহার ফল ঈশ্বর প্রমাণ কিনা, এইরূপ সংশয় । 

৫। ঈশ্বরের সাধক প্রমাণ নাই ইহা সাংখ্যগণের বিপ্রতিপত্তি, 

ইহার ফল ক্ষিত্যন্কুর প্রভৃতি কাধ্য সকর্তৃকি কিনা, এইরূপ সংশয় [১] 

ংশয় মণন-পুর্বেব নহে নিয়মিত, 

কুতাঁকিক সন্তোষার্থ বলা যে উচিত। ৩৭ 

সংক্ষেপে বণিনু তাই সংশয় পঞ্চক, 

বিচারাঙ্গ বলে পুনঃ নহে নিরর্থক ॥ ৬৮ 

বিরুদ্ধ মতের ছন্ নিরাসিয়া সব 

ক্রমে ক্রমে প্রকাশিব সিদ্ধান্ত বিভব | ৩৯ 

কোনও কোনও তাকিক পক্ষে সাধ্য-সংশয়কেই পক্ষতা স্বরূগ 

নু্মিতির কারণ বলে, পক্ষে সাধ্য-সংশয় না থাঁকিলে অন্ুমিতি হয় না। 

ইহাই' তাহাদের অন্ুতব। মনে কর- নৌকা! পথে দুর দেশে যাওয়া 
যাইতেছে, অসাবধানতা বশতঃ সঙ্গের সঞ্চিত আগুণ নিবিয়! গিয়াছে । 

পাক করিয়া খাইতে হইবে, আগুণ কোথায় পাওয়া যায়, * চতুদ্দিকে 
নিরীক্ষণ করিয়া দেখ! গেল নদীর -ওপারে গরু সকল বিচরণ করিতেছে, 
রাখালগণ হয়ত তামাক খাইবার নিমিত্ত আগুণ রাখিতে পারে, সংশ 

হইল তথায় আগুণ আছে কিনা? বিশেষ নিরীক্ষণ করাতে দেখাগগেঃ 

(১) এখানে বিশেষ করিয়! বিপ্রতিপত্তিগুলি ধলা হইল ম1| এবং স্পষ্ট ভাথা 

সংশয়. ম! বলিলেও বিএতিপত্তি বলাতেই ফলত; সংশয় বল! হইয়াছে, কারণ, বির 
পত্ধিয় ফল সংশয় 



গ্রথমস্তবক | ৩৭ 
আসিনি সত পিসি পিসি 

তথায় ধৃম উঠিতেছে, তৎপরে শ্মরণ হইল ধুম বহির নিয়ত সহচর বা ব্যাপ্তি 

বিশিষ্ট, (অর্থাৎ যেখানে ধূম তথাঁয়ই বহি); তৎপরক্ষণেই নিশ্চয় হইল বহির 

ব্যাপ্তি বিশিষ্ট বা নিয়ত সহচর ধূম তথায় আছে. (ইহাই পরামর্শ); সুতরাং 

মনন বা অন্ুমিতি হইল এ স্থানটী বহিমাঁন্। এইরূপ অনুভবের বলে 

তাহারা অন্থমিতির পূর্বে পক্ষে সাধ্য-সংশয় থাকা আবশ্তক মনে করে। 

অতএব খঁ সকল তাকিকগণের সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত সংশয় বল 

হইয়াছে। বাস্তবিক সংশয় না থাকিলেও অন্ুমিতি হয়, নতুবা পরমাত্মা 
বিষয়ক শ্রবণের পরে মনন বিধায়ক “মন্তব্য” এই বেদবাক্যটা অনর্থক হয়; 

কারণ--কোঁনও বস্তর নিশ্চয় হইলে এ বসত সম্বন্ধে আর সংশয় হইতে 

পাঁরে না, এমত অবস্থায় বেদবাক্য দ্বারা মোক্ষার্থির প্রথমতঃ পরমাআ্মার 

নিশ্চয় আবশ্তক বলিয়া প্রথমতঃ বেদবাক্য দার! পরমাত্মার নিশ্চয় করিতে 

হয়, সুতরাং তৎপরে পরমাত্ম! সম্বন্ধে সংশয় থাঁকিতে পারে না, মনন অসম্ভব 

হয়। ] “শ্রোতব্যে৷ মন্তব্যো” ইত্যাদি বেদ বাক্যের “মন্তব্যঃ” এই বাক্যটা 

অনর্থক হয়। অপর--তাহারা যে অনুভবের বলে সংশয়কে মননের কারণ 

বলে তাহাঁও যথার্থ নহে, কারণ__সংশয় ভাব এবং অভাব বিষয়ক বিক্ষণ 

মাত্র স্থায়ী এক প্রকার জ্ঞান, যেমন-_গৃহ, ঘট বিশিষ্ট কি না? ইত্যাদি 
জ্ঞান। কথিতরূপে ধৃমদর্শনে বহর মনন-স্থরে-_পর্বতাদিতে বহির 
সংশয়ের পরে (র্থাৎ পর্বত বছিমান্ কি না ইত্যাদি সংশয়ের পরে ) ূ 
মননের পূর্বে ক্রমিক ধৃম স্বরূপ হেতুর দর্শন, ধূমে বহির ব্যাপ্তি জ্ঞান, পক্ষ- 

পর্বতাদিতে বহি এবং ধুমের পরামর্শ (অর্থাৎ বহিব্যাপ্য-ধৃষবান্ পর্বত 
ইত্যাদি নিশ্চয় ) প্রসৃতি অনুমিতির কারণ সমূহের সংঘটন স্থলে পক্ষ- 

পর্বতাঁদিতে সাধ্য-বহির সংশয়টা মননের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকেন] । 
স্থতরাং এররূপন্থলে সংশয় মননশ্বরূপ কার্যের অব্যবহিত পূর্ববরবন্তী না 
হওয়াতে মননের কারণ হইতে পারে ন।। 



৩৮ কুন্থুমাঞ্জলি-সৌরত। 
গুগিসিিশিযিিসি 

বস্ততঃ এ সকল দার্শনিকগণের সন্তোষ বিধানের নিমিত্বই যে 

শয় বল] হইল কেবল তাহা নহেঃ বিচারের অঙ্গ বলিয়াও সংশয় 

প্রদর্শন আবন্তক। বিচার করিয়া কোনও বস্তর তৰ্ব-নিরূপণ করিতে 

হইলে এ বন্ত সম্বন্ধে সংশয় থাকা আবপ্তক, বস্তটী বাদী প্রতিবাদী 

উভয় পক্ষের নিশ্চয়:রূপে জানা থাকিলে বিচাঁরের আবশ্যকতা থাকেনা ; 

অতএব বিচাধ্য বিষয়ে সংশয় প্রদর্শন নিরর্থক হইতে পারে না। 

এই গ্রন্থে পরলোকাঁদি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতের ছন্দ নিরাঁস করিয়া ঈশ্বরের 

নিরূপণাত্মক উপাসনা করাই অভিপ্রেত; সুতরাং পরলোকাঁদি সম্বন্ধে 

বিপ্রতিপত্তি বা সংশয় প্রদর্শন আবশ্তক। দিদ্ধান্ত ক্রমে প্রকাশ 
। চা 

সিসি স্উীসি 

প্রথম সংশয়--. 

অলৌিক পরলোক-হেতু আছে কিন|। 
সংশয়ের নিরাসক যুক্তিত দেখি না ॥ ৪০ 

পরলোকের হেতুভৃতঃ অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় কোনও পদার্থ আছে 

কিনা? এইরূপ সংশয় নিরাস করিতে হইলে অতীন্দ্রিয়-বস্তর সাধক 

ুক্তি প্রয়োগ করা আবপ্তক ) যুক্তি ব্যতিরেকে প্রর্বপ বন্ত স্বীকার 

হইতে পারেনা, যেহেতু ্ররূপ' বস্তর-স্ধক প্রত্যক্ষ-পরমাণ নাই 

উ- মানেনা যাহার! বটে হেতু অলৌকিক । 
সাধন তাদের তরে তার বাস্তবিক ॥ ৪১ 

সিদ্ধ হ'লে অলৌকিক, অধিষ্ঠাতা ব'লে। 
ঈশ্বর স্থীকার্য্য হয়, বুঝিবে কেরিশলে ॥ ৪২ 

কার্ষ্যের কারণ যদি হয়, অচেতন। 
চেতন-প্রেরিত তবে, এইত মনন ॥ ৪৩ 



প্রথমস্তবক | ৩৯ 

চেতনা-বিহীন লে ছেদনে কুঠার | 

চেতন-প্রেরিত রূপে প্রত্যক্ষ সবার ॥ ৪8 

যাহারা! অলৌকিক ( অতীন্দরিয়) কারণ অদৃষ্ট ( ধর্ম্মাধর্ম ) স্বীকার 

করেনা, তাহাদের নিমিত্ত অলৌকিক-কারণ সাধন করা আবশ্তক। 

উহা সিদ্ধ হইলে বিরুদ্ধ বাঁদীগণেরও খ্ররূপ কারণের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা 

প্রেরকত্ব রূপে ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে। তাঁৎপর্যয-_অচেতন-বস্ত 

মাত্রই চেতনাধিষ্ঠিত (চেতন-প্রেরিত ) হইয়া কার্যের কারণ হইয়া 
থাকে; চেতন-প্রেরিত না হইলে অচেতন-বস্ত কারধ্যের কারণ ঝ! 

জনক হয় না। 

অচেতন-কুঠার, চেতন চ্ছেদ্দন-কর্তীতে অধিষ্ঠিত (অর্থাৎ চেতন- 

চ্ছেবন কর্তা দ্বার! প্রেরিত ) হইয়াই ছেদন কার্ষ্যের জনক হয়; ছেদন 
কার্যে অচেতন-কুঠার চেতনাধিষ্তিত বা চেতন-প্রেরিতরূপে প্রত্যক্ষ- 

সিদ্ধ) অলৌকিক-কারণ অদুষ্ট ( ধর্মাধ্ম ) সিদ্ধ হইলেই তন্দারা বৈধ 
বজ্ঞাদি কর্মে কিংবা অবৈধ হিংসাদি কর্মে পরলে/ক বা স্বর্গ নরকাদির 

নাধনতা৷ (কাঁরপতা) নিশ্চয় সম্ভবপর বলিয়া! অনৃষ্ট বা ধর্্াধর্মকেও স্বর্গ 
নরকার্দির সাধন বা কারণ' বলিতে হয়। ধর্মীধন্ম অচেতন বস্ত, 

সুতরাং কুঠারের দৃষ্টান্তে উহারাঁও চেতনাধিষ্ঠিত ব৷ চেতন-প্রেরিতরূপে 
স্মিত হইবার উপযুক্ত (১)। এমত অবস্থায় বিরুদ্ধবাদীকে অচেতন 
ফারণরূপে অনৃষ্ট স্বীকার করাইতে পারিলে, কুঠারাদির দৃষ্টান্তে উহাও 
“চেতনাধিষ্টিত বা চেতন-প্রেরিত, এইরূপ অনুমিতি করিতে বাধ্য করা 

ইতে পারে। তাহ! হইলে অলৌকিক-অচেতন কারণের অধিষ্ঠান 

(১) অনুমানের আকার--জলৌকিক ধর্দাধর্ম--চেতদাধিটিত, অচেতমত্ব বিশিষ্ট 

চারণত্ব হেতু ( অর্থাৎ অচেতমন্ের সহিত্ব হিলিত বাঁ একতবাস্থিত কারপ্ধ হেতু) 
্ান্ত-যেমন ছেদন-কর্তৃ-ুক্কযাধিঠিত কৃঠার। 
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বা প্রেরণা জীবের দ্বারা সম্ভবপর নয় নিশ্চিত বলিয়া এইরূপ অনুমিতি 

দ্বারাই ভীব হইতে স্বতত্ত্রচেতন নিশ্চিত হয়, তিনিই ঈশ্বর (১)) 

স্থতরা১/অলৌকিক ধর্মীধর্্ম সাধন করিবার নিমিত্ত বল! যাইতেছে । 

সাপেক্ষত্ব। দনাদিত্বাদ্ৈচিত্রাযাদিশ্ব-বৃত্তিতঃ | 
্রত্যাত্ম নিয়মাদভূক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ ॥,8 

সাপেক্ষত্ব, অনাদিত্ব, বৈচিত্র্য, বিশ্ব-বৃত্তি, ভোগের প্রতিনিয়তাত্মৰৃতি 

প্রভৃতি হেতুতে পর লোকের হেতৃভৃত অলৌকিক বা অতীন্দরিয় (ধন্ী ধর্ম) 
আছে। 

উ-_ সন্দেহ ভগ্তন তরে করিব যতন 

«অলৌকিক হেতু আছে” প্রতিজ্ঞা বচন ॥ 8৫ 

হেতু-সিদ্ধি বিনা ইহা সম্তাবিত নয়। 

প্রথমতঃ যুক্ত তাই হেতুর নিশ্চয় ॥ ৪৬ 

সাপেক্ষ বলিয়া কার্য, সহেতুক হয়। 

অনাদি-প্রবাহ তার জানিবে নিশ্চয় ॥ ৪৭ 

পৃ একমাত্র ব্রহ্ম কিংবা অনাদি প্রকৃতি । 

হউক কারণ তায়, ইথে কিবা ক্ষতি ॥ ৪৮ 

উ-- বিবিধ কার্য্যের তরে বিবিধ কারণ । 

অবশ্য স্বীকার্য্য বটে নাহিক খণ্ডন ॥ ৪৯ 
টি ১
 

(১) অচেতন কারণের প্রেরক, চেতন । চেতনের চিকীর্য।ই প্রেরকত্ব ; চেতন, 

কোনও কার্ধ্য করিতে ইচ্ছুক হুইয়! অচেতন-কারণ সকলকে কার্ধ্যেব্যাপূৃত করিয় 

থাকে। অতৃষ্ট অচেতন-কারণ ॥ উহাকে কার্ধে ব্যাপূত কর! জীবের সাধ্যায়ত 

নহে) জীব, কার্ধয-চিকীর্ব্ত হইলেও অৃষ্ট ছার! ফল হয় না-ঈঙ্বরের কার্ধ্য-চিক্ীর্াই 

, অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা প্রেরকত্ব। 
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পু কারণ-বাঁছুল্য যদি মানিয়াই লই। 
,পরলোক-সাধনের যুক্তি আছে কৈ॥ ৫০ 

উ-_- যজ্াদিতে বিশ্ব-বৃত্তি, ধরমে প্রমাণ । 

হিংসাদি অনিষ্ট কর্ম, অধর্্ম-সোপান ॥ ৫১ 

এখন করিলে কার্য ফল জন্মান্তরে । 

রহস্য রয়েছে ইথে বুঝ সবিস্তরে ॥ ৫২ 

হীনমতি ভোগে রত শুন হে নাস্তিক! 
অলৌকিক-হেতুঁ-তন্ব বুঝ বাস্তবিক ॥ ৫৩ 

নানা জনে এই মহী ভূপ্তে নানা মত। 

অলোৌকিক-হেতু বিনা নহে তা সঙ্গত ॥ ৫8 
কামিনী রমণী কারো কারো ব্যাত্বী প্রায়। 
ভক্ষ্যের চূড়ান্ত আহা ! কেহ বলে তায় ॥ ৫৫ 

সতা কথা নহে বৃথা সাবহিতে শুন। 

ভোগ্যে নহে সেই শক্তি, পুরুষের গুণ ॥ ৫৬ 
যুক্তি আর ন্তাঁয় এক) পূর্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব 

বিশিষ্ট বাঁক্য সমস্টিই যুক্তি। অতএব প্রথমতঃ যুক্তি বা ন্যায়ের প্রথম 

অংশ-প্রত্তিজ্ঞা বাঁক্য বল! যাইতেছে-_-পরলোকের হেতৃভূত-অলৌকিক' 
বা অতীন্দ্রিয় কারণ ( ধর্ম এবং অধর্্ম) আছে। ৬ 

কারণ পদার্থ প্রসিদ্ধ না থাকিলে উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করা যাইতে 

পারে না স্থতরাং প্রথমতঃ কারণ সাধন করা যাইতেছে-যথা যেহেতু 

কার্য মাত্রই সাপেক্ষ, সেই হেতু কার্য মাত্র সহেতুক। কার্ধ্য মাত্রই 
কোনও নির্দিষ্ট ঝা পরিচ্ছিন্ন কাঁলে অবস্থিত; কোনও কার্য্যই সর্বদা, 

থাকে না, কার্যের এই অবস্থা (অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট বা পরিচ্ছিন্ন 



৪২ : কুনুমাঁপ্তরলি-সৌরভ | 
০:25 ১১ সস, সিসি সত সি স্উ সপ 

কালে থাকিয়া কোনও কালে না থাক৷ স্বরূপ কাধ্যের ধর্ম-কাদাচিৎকত্) 
প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; ইহাই কার্্ের সাপেক্ষতা | প্ররত্যক্ষ-সিদ্ধ ধর্মের অপলাপ 
করা অসম্ভব; বিশেষতঃ প্রত্যক্ষমাত্রের প্রামাণ্য-বাঁদী চার্বাকগণের 

মতে, সুতরাং কার্যের সাপেক্ষত্ব বা কার্দাচিৎকত্ব উভয়বাঁদি-সিদ্ধ। 

এমত অবস্থায় সাপেক্ষত্ব হেতু করিয়া বিরুদ্ধ বাঁদীকে,__“কাধ্যমাত্রই 
সহেতবুক” (অর্থাৎ নিয়ত পূর্ববর্তি বস্তু সন্থার অধীন ) এইরূপ অন্ুমিতি 
করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে) যেহেতু ঘট, পট, প্রভৃতি কার্ধ্যের 
ৃষ্টান্তে যেখানে স্বাপেক্ষত্ব, তথায়ই সহেতুকত্ব ( অর্থাৎ যাহা সাপেক্ষ 

তাহাই সহেতুক ) এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভব পর; সুতরাং কা্যমাত্রেই 
সহেতৃকত্বের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট সাপেক্ষত্ব আছে এরূপ পরামর্শ দ্বারা “কাঁ্য 

মাত্রই সহেতৃক” এরূপ অন্থুমিতি অবশ্ত স্বীকার করিতে হয়) কা্যমাত্রে 
তুকত্বের নিশ্চয় হইলে ফলতঃ কাঁধ্যমাত্রের কারণ.থাকাই সিদ্ধ'হয়। 

তাৎপর্যয--সহেতুকত্ব, নিয়ত পূরববর্তি বস্ত সত্তার অধীনতা! ) কা্যমান্রকে 
নিয়ত পূর্বববর্তি বঙ্ড সত্বার অধীন বুঝিলে, কাধ্যমাত্রের নিয়ত পূর্বরবন্তি 

রূপে বস্তুটা ও এঁন্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, যে বস্ত যে কার্যের নিয়ত 
পূর্ববর্তী এ বস্তই এঁ কাধ্যের কারণ, যেমন হট স্বরূপ কাধের কারণ 
দণ্ড, চক্র প্রভৃতি ) সথৃতরাং কাধ্যাত্রকে সহেতৃক বুঝিলে কাধ্যমাত্রের 
কারণ অবশ্ঠই বুঝা হইয়া থাকে । (১)। ৃ রা 

(১) ঘট, একটী কার্য্য। সর্বদা, থাকেনা, সাক্ষেপ বস্তা) স্ৃত্তরাং সহেতুক 

অর্থাৎ দণ্ড, চক্র, সলিল, সৃত্ত প্রভৃতি বন্ত সত্বার অধীন ) ; দণ্ড, চক্র, মৃত্তিকা সলিল, 

সৃতপ্রস্ভৃতি বন্ত, ঘট স্বরূপ কার্ধ্যের নিয়ত পূর্বববর্তী+'ন৷ হইলে ঘট হয় 'ম! সুতরাং 

ঘট স্বরূপ কার্য)টাকে সহেতুক বুধিলে এসকল বস্তুকে ঘট স্বরূপ ক্ার্যোর নিয়ত 

ুর্ববর্তাী রূপেই বুঝ! হয়। অন্তথাসিদ্ধি-পৃতত কার্যে নিয়ত পূর্বববন্তী বন্তই কারণ, 
নৃতরাং দণ্ড চক্র প্রভৃতিকে ঘট ঘরপ কার্ধর ফায়ণ বুঝিতে বাকী থাকে লা। 

চে 
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কথিজ্জাপ অনুমানের সাহায্যে না হয় কার্ধ্য মাত্রের কারণ থাকা 

স্বীকার করা গেল) কিন্তু তাহা হইলেও বিরুদ্ধ বাদী-চার্ববাকগণ,_ বলিতে 
পারে যেঃ কার্যের কারণ সমূহ সর্বদা বর্তমান থাকে কিনা? যদি সর্বদা 

বর্তমান থাকে তবে কার্য্েরও সর্বদা বর্তমান থাক! (অর্থাৎ সদাতনত্ব) 

প্রসঙ্গ হয়) তাহা হইলে কার্য্যের প্রত্যক্ষ-সিদ্বধর্ম্সাপেক্ষত্বের 

অনুপপত্তি হয়। কার্য্যের কারণ সমূহ বর্তমান অথচ কীঁ্ধ্য হইবে না, 
ইহা অসন্তব 1নৃতরাং কারণ সমূহকেও সাপেক্ষ বলিতে হয় এবং সেই 
হেতুতে কারণ সমৃহকেও সহেতুক (অর্থাৎ কারণের কারণ থাকা) 

মানিতেহয়; এইরূপে পরম্পরা ক্রমে কারণের কারণ স্বীকার করা 

অনিবাধ্য হইয়া উঠে, কারণ-ধারার শেষ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, 

অনবস্থা-দোষ ঘটে) স্থৃতরাং এইরূপ অনবস্থা দোষ পরিহারের নিমিত্ত 

অগত্যা কারণ-প্রবাহ বা কারণ-ধাঁরার অনা্দিত্ব স্বীকার করিয়া 
অনবস্থাটী মানিয়া লইতে হয়। ১। 
+পৃ--আচ্ছ! কার্ধ্য মাত্রের কাঁরণ থাঁকা অবশ্য স্বীকাধ্য হইলেও 

এক ব্রহ্ম কিংবা এক প্রকৃতিকে কারণ স্বীকার করিলেই চলে, অতীন্দ্িয় 

ধর্মীধর্্ম প্রভৃতি নানা কারণ স্বীকার করা অনাবস্তক | 

উ---প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বস্ত্র অপলাপ করা অসম্ভব) ঘট, পট, প্রভৃতি 
কাধ্য সকল বিভিন্ন জাতীয়রূপে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। একক্রহ্ম কিংবা! এক 

আরাম 

(১) তাৎপর্ধয--যেরূপ বীজ হইতে অন্কুর কিংবা! অ্চুর হইতে বীজ, এ উভয়ের 

এক শেষ সিদ্ধান্ত হয় ন| বলিয়। এইরূপ প্রবাহের অনাদিত্ব (অর্থাৎ জনাদি কাল হইতে 

এরূপই চলিয়। আগিতেছে) স্বীকার করিয়। অনবস্থাটী মানিয়া! লইতে হয়, ত্প-_কারণ 
পেরম্পরায় ও একশেষ সিদ্ধান্ত করা যায় মা! বলিয়! কাদাচিথক এবং সহেতুক কারখ- . 
ধারায় ও অনাদিদ্ব ( অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে কাদাচিৎক এবং সহ্তকরূপে পয়ম্পর 
কম কারণ সকল চলিয়! আসিতেছে) শ্বীকার করিয়। অনবস্থাটা মানিয়। লইতে হয়।- 
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জাতীয় প্রক্কতি, বিভিন্ন জাতীয় ঘট, পট, প্রভৃতি কার্ষ্যের কারেণ হইলে 

ঘট, পট, প্রভৃতি কার্য্ের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বিচিত্রধর্মম__-ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতির 

অপলাপ করিতে হয়। সুতরাং কারণের ও নানা জাতীয়তা অবশ্য 

স্বীকার করিতে হয় তাৎপর্য পট প্রভৃতি কার্ধ্য সমূহ, ঘটত্ব পটত্ব 

প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয়রূপে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; ইহারা সর্বাংশে এক জাতীয় 

নহে। ঘটের ঘটত্ব, ঘট সমুদায়ের স্বীয় স্বীয় বিশেষ জাতি বা সমান ধর্ম 

( অর্থাৎ সামান্ত ) ট পটের পটত্ব, পট সমুদায়ের স্বীয় স্বীয় বিশেষ জাতি বা 

সমান ধর্ম ( অর্থাৎ সামান্ত )) ঘট সমুদ্বায়ের সামান্য বা জাতি-ঘটত্ব, পে 
নাই, এইরূপ পট সমুদ্রায়ের সামান্য বা জাতি-পটত্ব, ঘটে নাঁই। ইহার 

কারণ কি? না--ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকলের কারণের বিভিন্ন- 

জাতীয়তাই উহার কারণ; অর্থাৎ বলিতে হয় দণ্ড, চক্র, সলিল, সুত্র 
মৃত্তিকা কুস্তকাঁর প্রত্ৃতি বিশেষ “বিশেষ জাতীয় কারণ সমূহের সম্মিলন 

বশতঃ ঘট, ঘটত্ব স্বরূপ সামান্য বাজাতি লাত করে এবং তন্ত্র, বেমা, 

তন্তবায় প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় কারণ সমুহের সম্মিলন বশতঃ পট, 
পটত্ব স্বরূপ সাম|ন্ধ বা জাতি লাভ করে। এমত অবস্থায়--একব্রক্গ কিং 

এক জাতীয় প্রকৃতি মাত্র ঘট পট প্রভৃতির কারণ হইলে উহাদের ঘটত্ব, 

পটত্ব গ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সামান্ত বা জাতি লাভ অসম্ভব হইয়া পরে। 

স্থতরাং এক মাত্র ব্রহ্ীকে কিংবা এক জাতীয় ভিত কার্য্যের কারণ 

বলা যুক্তি বিরুদ্ধ। 

এ পু আচ্ছা কার্য নানা জাতীয় বলিয়া না হয় কারণেরও নান! 

জাতীয়ত। স্বীকার করা গেল তাহাতেই বা পরলোকের হেতু ঘ্তীন্দরিয় 

পদ্দার্থ মানিতে হইবে কেন? - . ৃ 
উ--পরলোকে স্বর্গাদি ফলার্থিগণের বিহিত-জ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্তি 

এবং. নিষিদ্ধ-হিংসার্ধি কর্মে নিবৃত্তিই অতীন্দ্রিয় ধর্মাধর্মের গ্রমাণ। 
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তাঁৎপর্ধ্য--ইহকালে বৈধ-জ্ঞার্দি কর্মের অনুষ্ঠান করিলে পরকালে 
্বর্গীদ্ি ফল অবশ্তন্তীবী বলিয়াই পরলোকে স্বর্গা'দি ফলার্থিগণের এ সকল 

কর্মে প্রবৃত্তি, এবং নিধিদ্ব-হিংসা প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান করিলে নারকীয় 

ুঃখ-ভোগ অবপ্তন্তাবী বলিয়া এ সকল কর্মে নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় | 
.কার্য্ের অব্যবহিত পূর্বকাঁলে কারণ বর্তমান থাকা নিয়ম; বজ্ঞাদি কর্ম 

সমূহ, ইহকালে অনুষ্ঠানের পরে অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যাঁয় পরকাল পর্যন্ত 
স্থায়ী হয় না, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম সমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরকালে উৎপৎস্ত- 

মান স্বর্গা্দি ফলের জনক হইতে পারে না; কিন্তু যজ্ঞাদি বৈধ-কর্মে ইষ্ট 

সাঁধনতা (অর্থাৎ স্বর্গাদ্ি ফলের জনকতা ) জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি এবং 

হিংসাদি অবৈধ কর্মে, অনিষ্ট-সাঁধনতা (অর্থাৎ নরকাঁদির জনকতা ) 

জ্ঞান ব্যতিরেকে নিবৃত্তি হয় না) অতএব যজ্ঞাদি বৈধ কর্মের অনুষ্ঠান 
করিলে কর্মকর্তার পরকাল পর্যন্ত স্থায়ী শুভাদৃষ্ট বা ধর্ম, এবং হিংসা 
প্রভৃতি অবৈধ কর্ণ করিলে কর্ম্ন-কর্তার পরকাল পর্যন্ত স্থায়ী অশুভাদৃষ্ট 

বা অধর্ম্ম হয় অবশ্ই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেই এরূপ অদৃষ্ট বা 

ধর্মধর্মকে মধ্যবস্তী ব্যাপার করিয়া বৈধকণ্মে স্বর্গীদি ফলের জনকত| এবং 

অটৈধ কর্মে নরকাঁদি ফলের জনকতা সম্ভবপর বলিয়৷ বৈধাবৈধকর্মে 

ইষ্টানিষ্ট সাধনতানিশ্চয় সম্ভবপর সুতরাং বৈধকর্মে প্রবৃত্তি এবং অবৈধ 
কর্মে নিবৃত্তির অনুপপত্তি হয় না 1/4 অনৃষ্ঠ বা ধন্ীধর্ম স্বীকারে আরও 

যুক্তি এই যে-জন্মাবধি কেহ প্রত, কেহ দাস, এসব তাঁরতম্যের কারণ 
কি? ইহার দৃষ্ট হেতু নিরূপণ করা ধায় না, অনৃষ্ট কারণ বশতঃই উহারা 
এীরূপে জন্ম গ্রহণ করে বলিতে হয়; জগৎকর্তা-পরমেশ্বরকে খঁর্ূপ 
তারতম্যের কাঁরণ বলা যাঁয় না; যেহেতু তিনি দোষকলুষ-হীন ) যাহার 

ঘেবরপ প্রাক্তন কর্ম বা ঘৃষ্ট তদনুসারেই জীব, প্রতুতৃত্যদিরপে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া থাকে। এখন কথ! হইতে পারে এই অনৃষ্ট বা ধর্াধর্শ 
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ভোগ্যবস্তুর অথবা ভোক্তা জীবের ? $না,_-.ভোগ্যবস্ততে অদৃষ্ট স্বীকার 
করা যায় ন!, কারণ দেখা যায় একই ষোড়শী রমণীকে কামুক যে চক্ষৃতে 
দেখে, পরিব্রাঙ্ছক-ত্যাগী পুরুষ এন্ধপে দেখে না, হিংঅ অন্তর মত বিবেচনা 

করিয়া উহা হইতে দূরে থাকে. এবং ব্যান প্রভৃতি মাংসাশী জন্তগণ 
উত্তম তক্ষ্যবস্ত বিবেচনা করিয়া স্ুকোমল মাংসের নিষিত্ত উহাকে বধ 
করিতে উদ্যত হয়, ইহাতে বুঝা যায় ভোক্তগণের যাহার যেরূপ অদৃষ্ট, 

_ তন্ুসাঁরে ষোড়শী রমণী সেই সেই জীবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভোগ-সম্পাদন 
করিয়া থাকে; নতুবা ষোড়শী রমণী সমুদায়ের পক্ষেই একরূপ ভোগের 
সম্পাদয়িত্রী হইত, সুতরাং ভোক্তা জীবেরই অবৃষ্ট স্বীকার করিতে হয়। 

পুঃ_-অকম্মাৎ হয় সব চার্ববাক-সিদ্ধান্ত। 
তীক্ষতা কণ্টক-ধর্্ম দৃষ্টান্ত অভ্রান্ত ॥ ৫৭ 

3 কণ্টকের তীক্ষতা বা সৃচ্যগ্রতী, কেহ প্রস্তুত করেনা ১ উহা৷ যেরূপ 
অকন্মাৎ হয়, তদ্রপ-_জাঁগতিক সমুদয় কার্য্যই অকন্মাৎ হইয়। থাকে । 

তাৎপর্যয-- পূর্বোক্ত সাপেক্ষত্ব হেতুদ্বারা সহেতৃকত্বের অন্ুমানে কণ্টকের 

তীক্ষিতাঁর দৃষ্টান্তে সৎপ্রত্ভাক্ষ দৌষ উদ্ভাবন করাই উদ্দেশ্ঠ। . সংগ্রতি- 
পক্ষের আকাঁর--ঘটপট প্রভৃতি কাঁধ্য সমুদায়-সহেতুক নহে, যেহেতু- 

উহার কার্য দৃষ্টান্ত--যেমন-_কণ্টকের তীক্ষতা । ইহাই চার্কীকগণের 
গৃঢ়াভিসন্ধি । | 

উঃ-_হেতু-ভূতি-নিষেধোন স্বানুপাখ্য বিধির/চ। 
স্বভীব-বর্ণনা নৈব অবধে নিয়ত্বতঃ ॥ ৫ 

অবধির (নির্দিষ্ট বা পরিচ্ছির কালে অবস্থানের ) নিত ( নিয়ম ) 
বশতঃ *অকন্মাদত্ববতি” (অকন্মাৎ হয়) এই শবদ্ধারা হেতুর নিষেধ 
অথবা ভূতি বা উৎপত্তির নিষেধ কিংবা স্ব এবং অন্ভপাখ্যের ( 'শলীকের) 
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বিধি (ব্যবস্থা) অথবা স্বভাবের বর্ণন (অর্থাৎ স্বভাবতঃ কার্ধ্য জন্মিয়া 

থাকে ) এই সমুদায়ের কোনও অর্থই হইতে পারে না। 

উঃ-_হেতুর নিষেধ ইহা! কভু নাহি হয়। 
উৎপত্তির প্রতিষেধ সত্য বটে নয় ॥ ৫৮ 

নিজের কারণ নিজ অলীক সিদ্ধান্ত । 
তুচ্ছ হ'তে কার্য জন্মে বলে যে সে ভ্রান্ত ॥ ৫৯ 

স্বভাব কার্যযের হেতু অসত্য বর্ণনা। 
অবধি নিয়ত কার্য্য সকলের জান! ॥ ৬০ 

“অকম্মাৎ হয়” এই শবের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ শব্দটারদিকে 
লক্ষ্য করিতে হয়; দেখা যাঁয় শব্ধটার-__“অ-কন্মাৎ-হয়” এই তিনটা অংশ; 

'অ-নিষেধার্থক অব্যয় “কক্াৎ কারণ-বোধক কিম্ শবের পঞ্চমী 

একবচনে নিষ্পন্ন পদ ; “হয়” উৎপত্তির বোৌধক ক্রিয়া-পদ | এমত 'অবস্থায় 

কারণের বোঁধক “কিম্” শব্দের সহিত নিষেধার্থক “অ” শবের অর্থয় 

স্বীকার করিলে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি অর্থ হয় ; আর ব্যবহিতান্বয় 

স্বীকার করিয়া উৎপত্তির বোঁধক “হয়” শব্দের সহিত “অ+ শব্ের অন্বয় 

স্বীকার করিলে উৎপন্ভিরনিষেধ অর্থ হয়; অপর-_কারণাঁধীন-উৎপতির 
বোধক “কশ্মাৎ হয়” এই সমস্ত শবের সহিত অয় স্বীকার করিলে কাঁরণ- 

জন্য উৎপত্তির নিষেধ অর্থ হয়; এই অর্থে ফলতঃ প্রথম পক্ষের ন্তায় 

কারণ-ব্যতিরেকে উৎপত্তিই অর্থ হয় (১)) এবং কারণ ভিন্ন হইতে 
উৎপত্তি, অকন্মাৎ হয়” শব্দের, অর্থ করিলে নিজ হইতে কিংবা অনীকতুচ্ছ 

(১) ফারণাধীন উৎপত্তি চার্ধাক মতে অলীক: বলিয়া তাহার লিষেধ কর 

চলেনা, স্ৃতরাং কারণ ব্যতিরেকে উৎপত্তিই ফলিতার্থ। 



৪৮ কুন্ুমাগ্তলি-সৌরভ . 

হইতে উৎপত্তি অর্থ হয় (১)) অপর-_“অকন্মাঁৎ হয়” শবের অব্যুৎপন্ 

( অর্থাৎ গ্রাকৃতি প্রত্যয়াদি দ্বারা অলভ্য ) স্বতাঁব অর্থ করিলে; স্বভাবতঃই 

কার্য্য হয়, অর্থ হয়; কিন্তু এ সকল আনি কোনওটাই যুক্তি সঙ্গত নহে 
যেহেতু_-কাঁধ্য মাত্রই অবধি নিয়ত 1৯.তাৎপর্ধ্য_কার্যের কারণ না 
থাঁকিলে কিংবা কাঁধ্য নিজেই নিজের কারণ হইলে অথব! কার্য্যের কারণ 

অলীক তুচ্ছ হইলে এবং স্বভাঁব কার্যের কারণ হইলে কার্ধ্য মাত্রই সর্বদ| 
হয় না কেন আপন্তি হইতে পারে; তাহ! হইলে)কার্ধ্য মাত্রের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ 

ধর্শ-নিয়তাবধিকত্বের (সাপেক্ষত্ব বা কাদাচিৎকত্বের ) অর্থাৎকোনও 

নির্দিষ্ট বা পরিছির কালে অবস্থানের ব্যাঘাত হয়। তাঁৎপর্য্য-_কার্্য 

মাত্রই কোনও পরিচ্ছিন্ন কাঁলে অবস্থিত হয় কেন? অনুসন্ধান করিলে 

স্বীকার করিতে হয় একমাত্র কারণের সমাঁবেশই উহার/কারণ (অর্থাৎ 

কারণ সমূহের সমাবেশ পরিচ্ছিন্ন কালে হয় বলিয়া কার্য্যও পরিচ্ছির কালেই 

অবস্থিত হয়); যেমন--ঘট একটা কায, পরিচ্ছিন্ন কালে অবস্থিত (অর্থাৎ 
পূর্বে ছিলনা! পরেও থাঁকিবেনা মধ্যবর্তী কালেই বর্তমান )) তাহার 
হেতু-মৃত্তিকা, দণ্ড চক্র প্রভৃতি কারণ সকলের সমাবেশ কোনও পরিচ্ছির 
কালে হয় ঘলিয়! ঘট স্বরূপ কাঁ্ধ্যটা এ সকল কারণের সমাবেশ কাপের 

অব্যবহিত পরবন্তী কালেই হইয়া থকে; এমত অবস্থায় --ঘট স্বরূপ কার্য 

“এ সকল, কারণ-দ্বারা না হইয়া ধদি নিজ হইতে কিংবা অলীক-তুচ্ছ 
হইতে অথবা স্বভাবতঃ হয় স্বীকার করা যাঁয় তবে 'কাঁরপ সমাবেশ কালের 

অব্যবহিত পরবর্তী কাঁলে কার্ধ্য ব্যবস্থিত হয় নিয়ম হইতে পাবেন) কার্য্য 

অনিয়মেই হয় স্বীকার করিতে হয়? হতরাং কার্থ্যের উৎপত্তি কালের 

তদতিরিত. অলীক। তুতগাং কারণ নয় বলিলে, হয়-কার্য্য জথব! অলীকে এই অর্থ 

হইতে পারে। | 

পি পসটিতাস্ি পিি০ পস  প৯স  বিস প  ৯ প প আ সি পশস স্ট্ট  প টি বর 



প্রথমস্তবক । ৪৯ 

নীম। নির্দেশকর! যাঁষ না) আপত্তি হইতে পারে কার্ধ্য মাত্রই সর্বদা হয়. 

নাকেন ? ৮ 

পৃঃ_-ব্/ভিচারে তৃণাদির তৃণ, নির্স্থন। 
কাচ বায়ু সূর্য্য নহে দহন-কারণ ॥ ৬১ 
ব্যাপক-বিরহ, ব্যাপ্য-বিরহ-জ্াপক। 
সাপেক্ষতা নহে তাই কারণ-সাধক ॥ ৬২ 

যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি সংযুক্ত তৃণে ফুত্কার কিংবা ব্যজনাদির বাতাঁস দিলে 

মথবা কাঁচ বিশেষ সুর্যের উত্তাপে রাখিলে, অরণি-কাঠ্ঠদ্ধয় ঘর্ষণ 

করিলে, কিংবা প্রস্তর বিশেষে লৌহ প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের আঘাত করিলে; 
আগুন উৎপন্ন হয়; এ সকল বস্তুর কোঁনও এক জাতীয় বস্ত না থাকিলেও 

মন্ম্কাতীয় বস্ত থারা ( অর্থাৎ তৃণ ফুৎকার ব্যতিরেকেও অরণি কাষ্ঠদ্বয়ের 

ঘর্ষণ দ্বারা) আঁচ্ির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; এমত অবস্থায় ব্যভিচাঁর বশতঃ 

(অর্থাৎ যতকিঞ্চিৎ 'অগ্রিসংযুক্ত-তৃণ এবং ফুৎকারের অভাব স্থলে 

অরণিকাষ্ঠয়ের ঘর্ষণ দ্বারা অর্থাৎ একজাতীয় বস্ত্র অভাব স্থলে অন্য 

জাতীয় বস্তু দ্বার! অগ্রির উৎপত্তি হয় বলিয়া ) তৃণ প্রভৃতি কোনও এক 

জাতীয় বস্তই বন্ধি সামান্যের কারণ হইতে পারে না ) সুতরাং বহ্ছি সামান্য 

সহেতৃক নয় স্বীকার করিতে হয়। এবং যেখানে ব্যাপকীভূত-বস্তর 

'মভাব থাকে, তথায় ব্যাপ্য-বস্তর অভাব থাকা নিয়ম ) যেখানে সাঁপেক্ষত্ব। 

তথায়ই সহেতুকত্ব স্থতরাং ফহেতৃকত্ব সাপেক্ষত্বের ব্যাপক এবং 

মাপেক্ষত্ব সহেতুকত্বের ব্যাপ্য; স্থৃতরাং বন্ছিত্তে ব্যাপক-মহেতুকত্বের 
অভাব বশতঃ ব্যাপ্য-সাপেক্ষত্বের অভাব স্বীকার করিতে হয়। এমত- 

অবস্থায় কাধ্যমাত্রে সহেতৃকত্বের অনুমাঁপক পূর্বোক্ত সাগেক্ষত্বহেতুটী, 
পক্ষীভৃত বন্ধি প্রভৃতি কার্ধে অসিদ্ধ ; সুতরাং অসিদ্ধ সাপেক্ষত্ব স্বরূপ 



৫০ ফুনুমাঁঞ্জলি-সৌরভ। 

হেত্বাভাসঘ্বার। কার্য্যমাত্রে সহেতুকত্বের নিশ্চন্ন ( অন্গুমিতি ) হইতে পারে 
না। তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রকারে অলৌকিক অনৃষ্ট কারণ ও সিন 
হইতে পারে না৷ এবং অনৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে ঈশ্বর ও সিদ্ধ হইতে পারে 
না। ইহাই পূর্ববরপক্ষের তাৎপর্য্য। 
মীমাংসক মতে উত্তর । 

অনুকূল শক্তিরূপে সকলে কারণ। 

বিচিত্র কারণ বার্তা অসত্য বচন ॥ ৬৩ 

তৃণ, কাষ্ঠ, মণি, আদি আর ২ যত। 
অনুকূল শক্তি তাতে বহ্ছির সংহত ॥ ৬৪ 
তৃণ নাই, মণি নাই, কান্ঠ থাক1 হেতু । 

ধপ.করে জ্বলে উঠে ধুম যার কেতু ॥ ৬৫ 
' ব্যভিচার হয় ব'লে, শক্জিরূপে তাই। 

তৃণ, কাষ্ঠি, মনি আদি, কারণ সবাই ॥ ৬৬ 
তৃগ প্রভৃতি কোনও একজাতীয় বন্ত, নিজ নিজ অসাধারণ ধর্ম 

তৃণত্বাদি রূপে বন্ি সামান্তের কারণ হইতে না পারিলে ও বহধির 
উৎপন্তিতে তৃণ প্রভৃতি কোনও একজাতীয় বস্তরই দ্দপেক্গাবশতঃ .তৃ? 

গ্রভৃতি বস্তু সমূহে বহর উৎপত্তির অনুকূল শক্তি 'আছে)তীকার করিতে 

হয়, সুতরাং তৃণ গ্রভৃতি বস্ত সকল বহ্ছির উৎপত্তির অনুকূল শক্তিমান্। 

অতএব বহনিসামান্যের উৎপতিতে, তৃণত্বা্দি রূপে তৃণাঁদির ব্যভিচার 
থাকিলেও (অর্থাৎ ভৃণ ব্যতিরেকে অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণাঁদি দ্বার! বহ্চির উৎপত্তি 

সম্ভবপর হইলেও) বহ্ছির উৎপত্তিতে তৃণ প্রভৃতি কোনও একজ্াতীয় বস্তরই 

জপেক্ষা বশতঃ বহ্চির উৎপত্তির অন্কৃল শক্তিমানের ব্যভিচার নাই 

( অর্থাৎ বহ্ির উৎপত্তির অনুকূল শক্ষিমান্ না থাকিলে বন্ধির উৎপত্তি হয 



প্রথমত্তবক | ৫১ 
স্পা পাস সপ সত উজ সিপিস্ফিসচাসিন এবি সস্টিস্িজাসসা্ি 

না )) সুতরাং শক্তিমন্বরূপ সাধারণ ধর্শরূপে তৃণ প্রভৃতি সকলেই বহ্ছির 

কারণ। এমত অবস্থায় বহ্ি প্রভৃতি কার্ধ্যে সহেতৃকত্বের অভাব নাইবগিয। 

গহেতৃকত্বের অভাব বশতঃ সাপেক্ষত্বের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না 1" 

মীমাংসক মতের উপরে দোষারপ পূর্বক স্তায় মতে উত্তর। 

শক্তি দ্বারা কার্য্য হয় শক্তি-মূলে আর । 
শক্তি-মূলে শক্তি মানা অনবস্থা সার ॥ ৬৭ 

নিত্যাশ্রয়ে নিত্যা-শক্তি, অনিত্যে অনিত্যা। 

শক্তের কারণে হয় ও কথাও মিথা। ॥ ৬৮ 

তৃণ-বায়ু, মণি-সূর্ধ্য, অরণি-মন্থন । 

পরস্পর সমাবেশে জনমে দহন ॥ ৬৯ 

যার প্রতি যে ষে রূপে ষেযে হেতু হয়। 

সে সে রূপে পরস্পর সহযোগী রয় ॥ ৭০ 

শক্তিরূপে সব যদি কারণ হইবে। 

মণি-বায়ু যোগে বহ্কি কেন লা জম্মিবে ॥ ৭১ 

বিজাতীয় কার্য তরে বিজাতী-কারণ। 
্বীকার করিলে হয়, আপত্তি-ভগ্রন ॥ ৭২ 

তাণ বন্ছি প্রতি তৃণ, মণি নহে আর। 

কারণে কারণে মিল জান। সবাকার ॥ ৭৩ 

তৃণ নাই মণি আছে, মণি নাই তৃণ। 

এসকল বাধা কেন মনোমধ্যে গণ ॥ ৭৪ 

ব্যভিচার হয় লে হুতাশন-দলে । 

দলাদলি স্গ্টিকর পরম কৌশলে ॥ ৭৫ 



৫২ কুহ্মাঞ্জলি সৌরভ । 
সশস্ত্র সি সস সি আস ভান সা উজ 

তার্ণ-বহ্ছি প্রতি তৃণ, অন্য প্রতি নয়। 
এই মত যুক্তি করে কারণ নিশ্চয় ॥ ৭৬ 

মীমাংসকগণের যুক্তি আপাততঃ রমণীয় হইলেও বিশেষ বিচাবে 

ধ্রূপ যুক্তির কোঁনও মূল্য উপলব্ধি হয় না । কাঁরণ-__তৃণ প্রভৃতি বন্ধ 

সমূহে বহ্ছির উৎপত্তির অনুকূল যে শক্তি স্বীকার করা হইয়াছে এ শক্তিব 
কারণ কে? জিজ্ঞাসা করিলে যদি তদুত্তরে এ শক্তির আশ্রয় তৃণ 

প্রভৃতিকেই কাঁরণ বলা যায়, তবে তুল্য যুক্তিতে খী শক্তির অনুকূল শক্তি- 

মত্বরূপেই ত্ণ। প্রভৃতিকে কারণ বলিতে হয়; এইরূপে্ দ্বিতীয় শক্তির 

কারণ কে ?/ প্রশ্নের উত্তরে আবার তদন্ুকুল শক্কিমত্ব রূপেই কারণ 

স্বীকার করিতে হয় ১এইরূপে অনবস্থা দোষ অপরিহার্য হইয়া উঠে। 

তবে তৃণ প্রভৃতি জন্য বস্তু সমূহে যে শক্তি আছে উহা তৃণ প্রভৃতি বস্তর 

উৎপাদক কারণ দ্বারা তৃণ প্রভৃতির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে এবং 

বহ্ির কারণীভৃত নিত্যবস্ত কাল, দিক্ প্রভৃতিতে যে শক্তি আছে উহা 
নিত্যা স্বীকার করিলে, কথিতরূপ অনবস্থা দোষ না হইপেও মীমাংসক 

গণের যুক্তি বিচার সঙ্গত হইতে পারে না ) কাঁরণ--একটা মাত্র কারণের 
দ্বারা কোনও কার্য হয় নাঃ কেবল তৃণ কিংবা মণি দ্বারা বহ্ছির উৎপত্তি 

হয় না; তৃণের সহকারী রূপে বংকিঞ্চিৎ অগ্নিসংযোগ, এবং ফুৎকার 

প্রভৃতি, এইরূপ মণির সহকারী রূপে হৃরধ্যরশ্মি সংযোগ, এইরূপ অরণি 

কাষ্ঠের সহকারী রূপে নির্শন্থন বাঁ কাষ্ঠ ্বয়ের ঘর্ষণ বিশেষকে কারণ 

বলিতে হয়। নুতরাং বিশেষ ২ কারণের সহিত (বিশেষ ২ কাঁরণেরই 

সহযোগিতা স্বীকার করিতে হয় ( র্ধাৎ বিশেষ ২. কারণ বিশেষ ২ কার 

€ণর সহিত কার্যের অধিকরণে মিলিত হইলেই কার্যোৎপাদনে সমর্থ হয 
স্বীকার করিতে হয় )। ' সহকারী ব্যবস্থার নিয়ম আছে, উহা অনিয়মে 
হইতে পারে না; (অর্থাৎ যে জাতীয় কার্য্ের প্রতি যে'বস্ত ঘিজের 



গ্রথমস্তবক। ৫৩ 
ক 

সস সিসি পরপর ্রসসআস্শস্টস্সি এ ৯পপিশপিপপিসিসিইউপিপিপিপিপিশিশিপশিশিপিপিপপিশিসিশিপিশী 

অসাধারণ যে ধর্মকে নিয়! কারণ হয় এ ধর্মরূপেই এ বস্ত, এ জাতীয় 

কার্যের কারণীভৃত অন্য কারণের সহকারী হইয়া থাকে )। যেমন-_ 
ঘট জাতীয় কাধ্যের প্রতি মৃত্তিকা, নিজের অসাধারণ ধর্মশ-_মৃত্তিকা ত্বরূপে 

কাঁরণ, এবং দণ্ড, চক্র, প্রভৃতি ও ঘটজাতীয় কার্যের প্রতিই নিজ নিজ 

অসাধারণ ধর্ম দণ্ডত্ব, চত্রত্ব'দিরূপে কারণ বলিয়৷ দণ্ডত্ব, চক্রত্বাদি রূপে 

নও, চক্র প্রভৃতি কারণ সমূহ ঘট জাতীয় কার্য্যের কারণীভূত মৃত্তিকার 

নহকারী হইয়া থাকে )ধএমত অবস্থায় তৃণ, ফুৎকার প্রত্তি কারণণ. 
নূহ শ্বীয় ২ বিশেষ ধর্মম-ভৃণত্ব, ফুৎকারত্বাদি রূপে বিশেষ বহ্ছির কারণ না 

হইয়া যদি বছধির উৎপত্তির অন্থুকুল শক্তিমত্বরূপে (অর্থাৎ শক্তিমান্ 

বলিয়৷ ) বহি সামান্ের কারণ হয় তাহা হইলে তৃণের সহকারী ( অর্থাৎ 

'হির কারণীভূত তৃণের সহিত এক আধারে মিলিত হইয়া বহির 
জনক ) ফুৎকার এবং বৎ কিঞ্চিদগ্রি সংযোগ, এইরূপ মণির সহকারী 

' অর্থাৎ বহ্ছির কারণীভূত মণির সহিত একত্র মিলিত 'হ্ইয়া বহির 
ঈনক ) ক্র্যরশ্মি সংযোগ প্রভৃতির পরম্পরের পৃথক পৃথক্ 

পহকারিতার ব্যবস্থা হইতে পারে না; কারণ সকল বস্ত 

প্রত্যেকেই সামান্ততঃ বহির অনুকূল শক্তিমান বলিয়া তাদৃশ 

গক্তিমত্বরূপে অভিন্ন, সুতরাং কে কাহার সাহাঁষ্য করিবে নিরূপণ 

করা চলেনা ) বরং তৃণে ফুৎকীর এবং অগ্নিসংযোগ করিলে যেরূপ আগুণ 

লে,তন্রপ মণি প্রতৃতিতেও ফুৎকার এবং অগ্নি সংযোগ করিলে ও আগুন 

্লিবার আপত্তি হইতে পাঁরে। অতএব কার্যাঁভত বহর বৈজাত্য 

বীকার করিয়া! বিভিন্ন জাতীয় বহর নিমিত্ত বিভিন্ন জাতীয় কারণ 

বীকার করিলে তৃণ ফুৎকার প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ সহকারিতার ব্যবস্থা! 
হইতে পারে এবং তাহা হইলে পূর্বোক্ত ব্যতিচার ও থাকে না। 

তাৎপর্য্য_তার্ণজাতীয় বির প্রতি তৃণ, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম বা জাতি- 
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তৃণত্ব রূপেই কারণ এবং এী জাতীয় বহির প্রতিই ফুৎকার এব 
যংকিঞ্ি্বিগি সংযোগ প্রভৃতি ও ফুৎকারত্ব এবং অগ্নিনংযোগত্ব রূপে কার 

বলিয়া তার্ণ জাতীয় বছর উৎপত্তিতেই ফুৎকার এবং যৎকিঞ্চিদ?ি 

ংযোগ তৃণের সহকারী হইয়া থাকে ; এইরূপ মণিগ্রভব জাতীয় বিঃ 

প্রতি মণি, স্বীয় অসাধারণ ধর্ম বা জাতি মণিত্বরূপেই কারণ এবং & 

জাতীঘ বছ়ির প্রতিই হৃর্য্যরশ্মিসংযোগওঁ স্বীয় অসাধারণ ধর্ম বা জাতি 

 সর্যযরশ্সি সংযোগত্বরূপে কারণ বলিয়! মণিগ্রভবঙ্জাতীয় বির উৎপভিে 
কুরযযশ্মি সংযোগ মণির সহকারী হইয়। থাকে । মণি এবং স্থর্য্যরদি 

সংযোগ তার্ণ জাতীয় বছির কারণ নয় বলিয়া এবং ফুৎকার ও যৎকিঞ্িদ 

সংযোগ যণিগ্রভবজাতীয় বির কারণ নয় বলিয়া ফুৎকার এব 

বৎকিঞ্চিিগ্িসংষোগ মণির সহকারী এবং ু্যরশ্িসংযোগ তৃণে 

সহকারী হয় ন! (অর্থাৎ মণিতে ফুৎকার করিলে কিংবা তৃণ হৃর্ধ্র 

উত্তাপে রাখিলে আগুন জলে ন1) 7 সুতরাং বন্ির তার্ত্বপ্রতৃতি জাতি 
বিভাগ স্বীকার করিয়া কার্য কারণ ভাব স্বীকার করাই কর্তব্য। (১ 

এবং তাহ! হইলে ভৃণের অভাবে মণিদ্বারা, মণির অভাবে তৃণের সবার বি 

জন্মে বলিয়া পূর্ব্বে যে ব্যভিচার প্রদশিত হইয়াছে তাহাও থাকে না 
কারণ-_তার্ণ জাতীয় বহিতে তৃণের এবং মণিপ্রভবপধাতীয় বছিতে মণির 

ব্যভিচার নাই (অর্থাৎ তৃণ ব্যতিরেকেভার্ণ জাতীয় বহি এবং মরি 
ব্যতিরেকে মণিগ্রভব্জাতীয় বহি হয় না )। (সুতরাং সামান্ততঃ বহিতে 

ভূগ প্রভৃতি প্রত্যেকের ব্যভিচার থাকিলেও উহা! দোষ হয় না। এম$ 
'বস্থায় বহি সামাঁষ্টের তার্ণত্ব প্রভৃতি যত প্রকার তুঙ্মু জাতি বিভাগ 

স্পা 

(১) এইরণে প্রণিধান পূর্বক সর্ব সহক্ষানী তেদ-ব্যবস্থা নিযপণ কারা 

বাইতে হইযে। 



প্রথমন্তবক । ৫৫ 

স্তব পর (১) প্রত্যেক জাতীয় বহিতেই সহেতুকত্ব অবধারিত বলিয়া 
হি সামান্তে সহেতৃকত্ব নাই বলা! অসঙ্গত। 

পু-_সহেতুত। ব্যভিচারী সাপেক্ষত৷ হয়। 
প্রবাহ আদিম ব'লে যেহেতু প্রত্যয় ॥ ৭৭ 

সির পূর্বে মহাপ্রলয়ে কিছুই ছিলনা এবং পরবর্তী মহাপ্রলয়েও 
'কছুই থাকিবে না. স্ৃতরাং কাধ) কারণ প্রবাহের বিচ্ছেঘ্ অর্থাৎ স্ষটির 
প্রথমে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্ের উৎপত্তি ( অর্থাৎ প্রাথমিক হৃষ্ট বস্ত্র 

কারণ লাথাকা ) স্বীকার করিতে হয় এবং প্রাথমিক সৃষ্ট বস্ত্র কার্য 

বলিয়া সাপেক্ষ বা কাঁদাচিৎক ইহাও স্বীকার করিতে হয়। এমত- 
অবস্থায় প্রাথমিক সৃষ্ট বস্ততে সাঁধ্য-সহেতুকত্ব নাই এবং হেতু-সাপেক্ষত্ব বা 
কাদাচিৎকত্ব আছে ফলতঃ এই দীড়ায়; স্থৃতরা পূর্কেক্তি সাপেক্ষত্ব 
তেতুটা প্রাথমিক স্থষ্ট বস্তুতে সহেতুকত্বের ব্যভিচারী ( অর্থাৎ সহেতুকত্বের 
অভাব বিশিষ্ট প্রাথমিক স্থষ্ট বস্তুতে অবস্থিত )। বিচারস্থলে ব্যভিচারী 
সাপেক্ষত্ হারা কা মাত্রে সহেতুকত্বের নিশ্চয় ( অন্ুমিতি ) হইতে 
পারে লা । 

উ--প্রবাহে। নার্দিমানেষ ন বিজাত্যেক শক্তিমান্। 

তত্বে যত্ববতা ভাব্য মন্বয় বাতিরেকয়োঃ ॥ ৬ 
এই কা্যকারণ প্রবাহ, আদিমান্ (অর্থাৎ অতীত কালে বিচ্ছেদ 

বিশিষ্ট ) নহে। বিভিন্ন জাতীয় কারণ সমূহে একশক্তি যুক্ত প্রবাহও 

(১) বছর বৈজাত্য প্রত্াক্ষসিদ্ধ। ঘুটের আগুণ এবং দীপের আগুধের বৈজাত্য 

অবস্থ স্বীকার করিতে হয় । সামান্য একটী দীপ স্বার। গৃহের সমুদয় অংশ জালোকিত 

হয় কিন্ত গৃহের একপার্ে প্রচুর পরিমাণে ঘুটের আগুণ থাকিলেও অন্তদিকে কিছুই 
দেখ! যায় ম। 
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নাই; ( অন্বয় ব্তিরেকের ) তত্ব বিষয়ে (যাথার্ধ্য বিষয়ে ) বকর 

কর্তব্য (অর্থাৎ কার্যের বৈজাত্য স্বীকার করিয়৷ অন্বয় এবং ব্যতিরেকের 
" নিয়ম রক্ষা করা কর্তব্য )। (১) 

উ--প্রবাহ আদিম হ'লে প্রথমে যে হয়। 

অকল্মাৎই হয় তাহ] তা ত, ঠিক নয় ॥ ৭৮ 

ইহার উত্তর বটে পূর্বের হ'য়ে গিছে। 
প্রবাহ আদিম বলা কথা বটে মিছে ॥ ৭৯ 

এক শক্তিমান্ নহে বিজাতি কারণ। 

কার্য্যের বৈজাত্যহেতু দোষের খণ্ডন ॥ ৮০ 

(১) অন্বয়-তৎসত্বে তৎদত্ব। ; যেমন ্দণ্ডসত্বে ঘটের সত্ব; ব্যতিরে ক-ততদ্রসতে 

তদসত্ব। ॥ যেমনস্ দণ্ডের অসত্বে ( অতাবে) ঘটের জসত্ব। বা অভাব! যে জাতী 

কার্ষো যে জাতীয় বস্তুর এইরূপ অন্বয় এবং ব্যতিয়েক থাকে এ জাতীয় বস্তই এ জাতীয় 

কার্ষের কারণ; ঘেমন-_-দণ্ডজাতীয় বন্ত ঘট জাতীয় কার্যের কারণ । যে স্থরে 

সামান্যাতঃ এইরূপ নিয়ম ভঙ্গ হয় এস্থলে এরূপ বস্তকে কারণ হইতে বাদ দিতে হয়, 

কিন্তু যে স্থলে এরূপ বস্তকে বাদ দেওয়। চলেন! সেই স্থলে সামাম্যতঃ কাঁধ্য কারণ 

কল্পন| ন! করিয়! কার্য্যের বৈজাত্য স্বীকার করিয়া উক্ত নিয়ম রক্ষা! করিতে হয় অর্থাং 

বিশেষ কার্যের প্রতি বিশেষ রূপে কায়ণ কল্পনা করিতে হয়।, বহি সামন্যে ভৃণ, 

মনি, জরণিকাষ্ঠ প্রভৃতি কোনও একদ্রাতীয় বস্তর অন্ধ এবং ব্যতিরেকের মিয়ম ভর্গ 

হইলেও উহাদিগকে কারণ হইতে বাদ দেওয়া! চলে না। যেহেতু উনাদের কোন$ 

ঞএকজাতীর বস্তব্যতিরেকে বন্ির উৎপত্তি হয় ন। অতএব বনি সামাষ্ঠের বৈজাতা 

(অর্থাৎ ভাণত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি) ম্বীকার করিয়! উক্ত দিয়ম রক্ষা করিতে হয় 

( অর্থাৎ তার্ণত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বহ্ধির প্রতি তৃণ প্রভৃতিকে তৃণত্বািরূগে 

কারণ বলিতে হয়) | তাহা হইলে উক্ত নিয়ম ভঙ্গ হয় না, কারণ---তৃণ ব্যতিরেকে তার্ণ 

বহি, এবং যনিব্যতিরেকে মনিপ্র ছব বহি হয় না। 
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কার্ধ্য কারণ প্রবাহের বিচ্ছেদ নাই অর্থাৎ প্রাথমিক সৃষ্ট বস্ত ও 
কারণ ব্যতিরেকে হয় না ; মহা প্রলয়ে ও জীবের অপৃষ্ট, পরমাণু প্রসৃতি 

কারণ সমূহ বর্তমান থাকে | কার্য্কারণ প্রবাহ আদিমান্ বা অতীত 

কালে বিচ্ছেদ বিশিষ্ট হইলে প্রাথমিক স্থষ্ট বস্তু অকন্পাৎ হয় বলিতে হয়, 

কিন্তু অবন্মাৎ কিছুই হইতে পারে নাখইহা ইতঃপূর্ব্রে বিশ্যেরূপে বলা 

হইয়াছে । ' আর কার্ধ্যকারণ প্রবাহ একশক্তি যুক্ত নহে, তাহা হইলে 
কার্য্যের বৈজাত্যের উপপত্তি হইতে পারে না? এসত্বন্বেও মীমাংসক 

মতের উপর দোষারোপ পূর্বক ম্তায় মতের আলোচন! প্রসঙ্গে বিস্তারিত 

আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং এস্কলে উহাদের পুনরুল্লেখ করা হইল না। 

পু জন্মগত জাতিতেদ করিলে স্বীকার । 

হয় বটে ব্যভিচার দোষ পরিহার ॥ ৮১ 

বিভিন্ন জাতীয় বহি, বহি ভিন্ন নয়। 

বহিত্ব সামান্য যোগে হেতু কে বা হয় ॥৮২ 

উঃ সামান্তের তার্ণত্ব প্রভৃতি জাতিভেদ ব' জাতি বিভাগ জন্মাধীন 

স্বীকার করিলে বহি সামান্তে তৃণ প্রভৃতি কারণ সকলের পূর্বোক্ত 

ব্যভিচার দোষের পরিহার হয় (অর্থাৎ ব্যভিচার বশতঃ তৃণ প্রভৃতি 

কোনও এক জাতীয় বস্তু বহ্কি সামান্তের কারণ হইতে না 

পারিলেও ক্ষতি হয়না)। যেহেতু তা্ণ প্রতৃতি বিশেষ ২ জাতীয় 
বহ্ছির প্রতিই তৃণ প্রভৃতি বিশেষ ২ জাতীয় বস্তু সকল (অর্থাৎ তাণ” 
জাতীয় বহ্কির প্রতি তৃণ, মণি প্রভব জাতীয় বহ্ির প্রতি মণি ) 
কারণ। সুতরাং বিশেষ বিশেষ 'জাতীয় বন্কির উৎপত্তিতে তৃণ 

গ্রভৃতি বিশেষ ২ জাতীয় কারণের ব্যভিচার নাই ( অর্ধাৎ মণি 
ব্যতিরেকে মণি প্রভব বহ্ির উৎপত্তি হয় না)। এখন কথা হইতে 
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পারে, বঙ্চির তাণত্ব প্রভৃতি যতগ্রকার জাতি ডেদই স্বীকার কর! 

ইউক না কেন তা” অতা্ণ প্রস্ভৃতি সমুদয় জাতীয় বহিই বহর 

অতিরিক্ত আর কিছু নহে বলিয়া সমুদয় বহ্িই বহ্িত্ব স্বরূপ সমান 
ধর্ম বা একজাতি বিশিষ্ট । এমতঅবস্থায় তার্ণ, অতার্ণ প্রভৃতি সমুঘয় 

বহ্ির বহ্িত্ব স্বরূপ একজ্রাতি বিশিষ্টতার কারণ কি? অর্থাৎ 

সমুদয় বহিই বহিত্ব স্বন্ূপ একজাতি যুক্ত হয় কেন? বলিতে হয়। 
“যেহেতু তৃণ প্রস্ৃতি ভিন্ন ২ জাতীয় বস্তু সকলের কোনও জাতীয় বস্তই 

বহ্ছিতব স্বরূপ সমান ধর্ম বিশিষ্টের ( অর্থাৎ বহি সামান্ের ) কারণ হইতে 

পারে না; উহারা তার্ণত্ব গ্রভৃতি ভিন্ন ২ জাতি বিশিষ্টেরই কারণ। 

উ-- বিজাতীয় স্পর্শযুক্ত তেজে করি বল। 
বহ্িত্ব সামান্য লভে হুতাশন দল ॥ ৮৩ 

তার্ণত্ব, মণিপ্রভবত্ব প্রভৃতি সমুধয় জাতীয় বন্ধির উৎপত্তিতেই 

'বিগাতীয় উষ্ণম্পর্শ বিশিষ্ট তেঞ্জ: সংযোগ কারণ, অর্থাৎ তার্ণ অতার্ণ 

গ্রভৃতি যে কোন জ্রাতীয় বহিই হউক মা কেন তাহাদের উৎপন্তিতে 

তৃণ প্রভৃতি কাঁরণ সমূহে বিশেষ উষ্ণম্পর্শ যুক্ত কিঞ্চিং তেজঃ সংযোগ 

আবশ্যক ,) সুতরাং তার্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সমুদ্রায় বহ্িই 

বিজাতীয় উষ্ণম্পর্শ যুক্ত তেজঃ সংযোগের কার্য। এমতঅবস্থায় 

ভিন ভিন্ন ভ্রাতীয় সমুদয় বন্িই বিজাতীয় উষম্পর্শ যুক্ত তেজ: 

সংযোগ স্বরূপ কারণের ( অর্থাৎ কারণ নিরূপিত ) কার্য্যতার অবছেদক 

ধর্মরূপে মমান বা এক ধর্ধাক্রান্্ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। 

এই একধর্ধই বহ্রিত্ব সামান্ত বা বহ্িত্ব জাতি। সুতরাং তার 
প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সমূদ্রয় বহিই বিজাতীয় উষ্ণসপর্শ যুক্ত তেজঃ সংযোগ | 

স্বরাপ কারণ নিরূপিত কার্ধযতার অবছেদক বকিত্ব স্বরূপ নামান্ত 

৯ পেন সপ 
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স্ম্্পসাসপিনসি স্পিকার 

বাএক জাতি লাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ বহছিত্ব স্বরূপ একজাতি 

বিশিষ্ট হইয়া থাকে )। তাৎপর্য্--যেকোঁনও জাতীয় বহ্নিই হউক 

মা কেন, বহি নিজের অসাধারণ ধর্ম বহ্কিত্ব জাতিটাকে নিয়! 

প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে তাহার উৎপত্তির মূলে নিজের কারণীভৃত তৃণ 
প্রভৃতি যে কোনও জ্গাতীয় বস্তুর সহিত বিজাতীয় উষ্ণম্পর্শ বিশিষ্ট 

তেজঃ পদার্থের সংযোগাপেক্ষা রাখে; বন্ি সামান্ঠের অন্থগত ধর্ম 

ব1! জাতি-বহ্িত্বের সম্বন্ধ উহারই ফল বলিতে হয়া] সঃ 

পৃ একমাত্র দীপ হ'তে আলোক বিকার । 
ঘটাদির পরকাশ সেইমত আর ॥ ৮৪ 

একক্রক্ষ কিংবা 'এক প্রকৃতি সহায় । 

অবশ্য জনম হয় বলা কি না যায় ॥ ৮৫ 

প্রদীপ জালিলে গৃহ আলোকিত, বর্তিকার প্রদাহ এবং গৃহস্থিত 

ভ্রব্যাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; স্থতরাং একমাত্র বস্ত্র হইতে বিভিন্ন 

জাতীয় কাধ্য হইতে পারেন! যেরূপ 'বল! যায় না তত্রপ একক্রক্গ 

কিংবা এক প্রকৃতি হইতে বিশ্বব্ক্াণ্ডের কার্য্যবৈচিত্র্য (অর্থাৎ ঘট, 

পট প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় রূপে প্রতীয়মান জাগতিক কাধ্য সমুদয়) 

সম্ভব পর হয় না বল! চলে না । কারণের নানাত্ব স্বীকারের প্রয়োজন 

নাই। তৎপর্্য__তাহ। হইলে অৃষ্ট কারণ ধর্াধর্্ম স্বীকারের 
আবশ্বকতা থাঁকেন1 বলিয়া অৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃত্বরূপে ঈশ্বর সিদ্ধ কর! 

ষায় না। 

উস. একন্য ন ক্রমঃ কাহপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্য ন। 

শক্তিভেদো নচাভিন্নঃ স্বভাবে! দূরতিক্রমঃ ॥ গ।মু 
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 কার্ধ্যের ক্রম একটিমাত্র কারণের নিয়ম্য নহে ( অর্থাৎ একটাযাত্র 

কারণের দ্বার! বিশ্বের যাবতীয় কার্যের উৎপত্তিক্রম বাঁ একটার পরে 

একটার উৎপত্তি নিয়মিত হইতে পারে না)। কাধ্যের বৈজাত্য, সমানের 

(অর্থাৎ একমাত্র কারণের ) অধীন হইতে পারে না। (বাদীর মতে ) 

শক্তি এবং শক্তিমান্ অভিন্ন হেতু শক্তিভেদ ও ( অর্থাৎ একের নানাশক্তি) 
কার্যগত বৈজাত্যের সম্পাদক হইতে পারে না। স্বভাবতঃই এক বা 

একজাতীয় কারণের দ্বার! বিভিন্ন জাতীয় কার্য্য হয় বল! চলে না, 

যেহেতু-_ন্বভাব, অনতিক্রমনীয় | 

উ-- একহ'তে কার্ষাক্রম, অসম্ভব কথা।. 

বিচিত্র সমান হ'তে, দৃষ্ট চর কোথা ॥ ৮৬ 

শক্তি ভেদ মেনে বটে উপপন্ন হয়। 

শক্ত হ'তে ভিন্নাশক্তি, তা ত ঠিক নয় ॥ ৮৭ 

শক্তি ভিন্না যদি তবে দ্বৈতাপত্তি হয়। 
অভিন্নে যে পুর্ববদৌষ হইবে উদয় ॥ ৮৮ 

একের স্বভাব এই নান] কার্য্য করে। 
তাও কি সম্ভব পর বলি সবিস্তরে ॥ ৮৯ 

যার যে স্বভাব থাকে ছাড়াতে না পারে। 

ঘটের জনম কালে পট কে নিবারে ॥ ৯০ 

আলোক করিতে দীপ, একা নহে ক্ষম। 

ঘটাদির পরকাশে ঘটাদি সঙ্গম ॥ ৯১ 

বন্তির বিকারে বর্তি-সংযোগ কারণ। 
একমাত্র হ'তে কার্য্য, নাই দরশন ॥ ৯২ 
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যদি একমাত্র কিংবা এক জাতীয় বস্তু হইতে নাঁনাজাতীয় কার্যোর 

উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তবে বিশ্বের যাবতীয় কার্য ক্রমে না 

হইয়া ( অর্থাৎ অগ্র পশ্চাদ্রূপে বিভিন্ন সময়ে না হইয়া ) একই সময়ে হয় 

নাকেন? এবং বিশ্বের যাবতীয় কার্য এক জাতীয় না হইয়া বিচিত্র 

ব৷ নানা জাতীয় হয় কেন? এরূপ আপত্তি হইতে পারে ) যদি বলা যাঁয়, 

এক কিংবা একজাতীয় কারণ, (অর্থাৎ ব্রহ্ম কিংবা প্ররুতি) স্বীয় 

অচিন্ত্য নানাশক্তি প্রভাবে যথাক্রমে নানা জাতীয় কাধ্য জন্মাইয়া 

থাকে, তাহা হইলে কথা হইতে পারে ব্রহ্ম এবং তীয় শক্তি কিংব] 

প্রকৃতি এবং তীয় শক্তি, ব্রঙ্গ কিংবা! প্রকৃতি হইতে ভিন্নাী কিংবা 

মভিন্া | যদি বল! যায় শক্তি শক্কিমান্ হইতে স্বতন্ত্র, তবে শক্তি এবং 
শক্তিমান্ উভয়েই কারণ বলিয়া একের কিংবা এক জাতীয়ের কারণতা 
বাদ সঙ্গত হয় না। যদি শক্তি শক্তিমান হইতে অভিন্ন হয় তবে 

পুর্ব দোঁষই হয় (অর্থাৎ কার্যের বৈজাঁতা এবং ক্রমিকোতৎপত্তির 

চাঁনি ঘটে )। স্বভাঁবতঃ এক কারণ হইতে. নানা জাতীয় কার্য হয় 

বলিলে বস্ত্র স্থিতি কালে স্বভাবের (অর্থাৎ স্বকীয় ভাব বা সত্তার 

প্রচু/তি অসম্ভব বশতঃ একই সময়ে নানা,জাতীয় কার্য সমুদায়ের 

উৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়। &/তাৎপর্যয - ঘট, পট' প্রভৃতি বিশ্বের যাঁবতীয় কাধ্য 
কর! একত্রঙ্গ কিংবা এক প্রকৃতির স্বভাব হইলে ঘটের উৎপত্তি সময়ে 

্রদ্ধ কিংবা প্রকৃতির পট জননান্থকুল স্বভাবটা মুছিয়৷ যায় না বলিয়! 

এ সময়ে স্থানে পট হয় না কেন? আপত্তি হইতে পারে। নানা 

জাতীয় কার্যের নানা কারণ স্বীকার করিলে কাধ্যের বৈজাত্য এবং 

ক্রমিকত্বের হানি ঘটতে পারে না %| কারণ--যেস্থাঁনে যেক্ষণে ঘট 

জাতীয় ষে ঘটটার কারণীভৃত-দণ্ড, চক্র; প্রত্ৃতি যে যে ব্যক্তি সমূহের 
সম্মিলন হয় ঠিক তৎ পরক্ষণে সেই স্থানে সেই ঘটটাই উপ হয়। 
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অন্য ঘট কিংবা অন্তজাতীয় পট প্রসথৃতি হয় না) ইহাতে: স্বীকার 

করিতে হয় এ এ জাতীয় এ এ কারণ ব্যক্তি সমুহের সম্মিলনের পরক্ষণে 

ঘট জাতীয় যে ঘটটা হয়, অন্ত সময়ে এ এ কারণ ব্যক্তি সমূহের 

সম্মিলন ঘটে লা বলিয়। এ ঘটটী অন্য সময়ে হয় না1০গতরাং কার্ে।র 

ক্রম ভঙ্গ দোষ হয় না এবং এঞ্জীকারণ ব্যক্তি সমুদায় পট জাতীয় 

কাধ্যের উৎপত্তিতে সমর্থ নয় বলিম্াই ঘটের উৎপত্তি সময়ে ঘট স্বরূপ 

_ কাধ্যের অধিকরণে পট হয় না; তন্ত বেমা প্রত্থৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 

বয্পই পটের কারণ বলিয়া ঘট, পট জাতীয় ন৷ হইয়া ঘট জাতীয়রূপে 

উৎপন্ন হয়) সতরাং কার্্যের বৈজাত্যের ও হানি ঘটে না। পক্ষান্তরে 

প্রদীপের দৃষ্টান্তে নান! জাতীয় কাধ্যের এক কারণের যে সমর্থন কর! 

হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় না; কারণ-গৃইস্থিত দ্রব্যাদির প্রত্যক্ষে এ 

সকল ভ্রব্যে প্রদীপ সংযোগ, ইন্দ্রিয় সংযোগ প্রভৃতিও কারণ এবং বর্তিকার 

বিকারে প্রদীপ এবং বর্তিকার সহিত প্রদীপের সংযোগ ও কারণ স্থৃতরাঁং 

প্রদীপ নানাজাতীয় কার্যের একমাত্র কারণের দৃষ্টান্ত হইতে পারে লা। 

পৃ. লৌকিক কার্য্যের তরে, কারণ স্বীকার। 
পরকালে শ্বর্গাদির নাই কিছু সার ॥ ৯৩ 

কথিত যুক্তিতে লৌকিক ( অর্থাৎ ঘ, পট গ্রতৃতি) গ্রততক্ষ কার্ধোর 

নিমিত্ত দণ্ড চক্র, তন্ত, বেম! প্রভৃতি নানাজাতীয় কারণ স্বীকার করিতে 

হইলেও পরকালে স্বর্ণ, নরক প্রভৃতির কোনও সার বা অস্তিত্ব স্বীকার 

কর! অনাবস্তক ( অর্থাৎ ভুচ্ছ স্বর্গ, নরকাদির নিমিত্ত বক্ত, হিংসা প্রভৃতি 

কার্ধ্ের কোনও প্রয়োজন নাই )। 

উ-_বিফল! বিশ্বরৃতির্ণে। ন ছুঃখৈক ফলাপিবা। 

দৃষ লাভ ফলা নাগি বিপ্রলস্তোহপিনেদৃশঃ ॥ ৯। মু 
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« বিশ্ববৃত্তি ( অর্থাৎ পরলোকাধিগণের যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্তি ) বিফল নহে 
কিংবা যজ্ঞা্দি কাধ্য সকল একমাত্র হুঃখই ফল যার এমন নহে। কিংবা 
দষ্ট লাভ ( অর্থাৎ দৃষ্__পৃজা, খ্যাতি, ধন, মান প্রভৃতি ফল যার এমন ) 
নহে। অথবা বিপ্রলম্তও পর প্রতারণাও এমন নহে । 

উ- যজ্ঞেতে প্রবৃত্ত হয় সাধু মহাজন | 

তাহা যে নিক্ষল বলে তারাই দুর্জন ॥৯৪ 

পুজা খ্যাতি ধন মান তুচ্ছকরে যারা । 
যজ্ঞ করে ন্বর্গে যায় অজ্ঞ নহে তারা ॥৯৫ 

ছুঃখই যজ্জের ফল, পরিশ্রম সার । 

বিষললাড়, যত্ব করে কে করে আহার ॥ ৯৬ 
বঞ্চকের প্রতারণা স্বর্গাদি কল্পনা । 

তাহা কি সম্ভব পর বুঝিয়া দেখনা ॥ ৯৭ 
নিজকে বাঁচায়ে রাখে প্রতারক দল ॥ 

দুঃখ স'য়ে নিজে করে সেকি হয় খল ? ॥ ৯৮ 

সাধু মহাপুরুষগণ পরকালে স্বর্গাদি ফলের নিমিত্ত ফন্তা্দি কর্ম 
সমূহের" অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, মহাপুরুষগণের আচরিত কর্ম সমূহ 
নিক্ষল বলা যায় না; সুতরাং যজ্ঞাদি কর্মের বারা পরকালে স্বর্গা্দি ফল 
হয় স্বীকার করিতে হয় || হা পুরুষগণ, পুজা খ্যাতি প্রভৃতির নিমিত্ত 
বজ্ঞাদি কর্ধানুষ্ঠান করিয়া থাকেন বলা! অন্তায়; কারণ যাহারা পৃজাঃ 

খ্যাতি, ধনমান প্রস্ৃতি তুচ্ছ বিবেচন! করিয়া এ মদ হইফংরে থাকেন 
এইব্ূপ মহাপুরুষগণও যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 

হতরাঁং পূজা, খ্যাতি; ধন, মান প্রভৃতিই হজ্ঞাদি কর্দের ফল হইতে পারে, 

না। পরকে প্রতারিত করাও উদ্দেস্ত হইতে পারে না, কারণ -কে এমন 
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আছে যেনিজকে নানাবিধ ছুঃখ জনক কার্য্যে লিপ্ত করিয়া! কেবল 

মাত্র পরকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত বনবিত্ত ব্য ও বু 

আয়াস সাধ্য কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ম্থতরাং মহাপুরুষ 

গণের অনুষ্টিত বলিয়াই যক্জাদিকম্ম সমূহ, স্বর্গাদি বিশেষ ফলের জনক 

রূপে অবধারিত হয়। 

পৃ-. যজ্ঞাদি, স্বর্গের হেতু করিণুস্বীকার। 

অলৌকিক অদৃষ্টের নাই কিছু সার ॥ ৯৯ 
পূর্বোক্ত বুক্তিতে যক্তাদি কর্মের ফল স্বর্গাদি স্বীকার করিলেও দক্ঞাদি 

কর্ম জন্ত অলৌকিক অদৃষ্ট বা ধন্মীধর্ম স্বীকারের প্রয়োজন নাই । 

উ-- চিরধ্বস্তং ফলায়ালং নকর্ম্মাতিশয়ং বিন! । 

সন্তোগোনির্ববশেষাণাং নভূতৈঃ সংস্কৃতৈরপি ॥' 
চিরধবস্ত কর্ম, অতিশয় বা শক্তিবিশেষ ব্যতীত ফলের উৎপত্তিতে 

সমর্থ হইতে পারে না) (অর্থাৎ বহু পূর্বের ধবস্ত কর্ম নিজে কোনরূপ 

শক্তি বা ব্যাপার না জন্মাইয়া বছু পরে ফল জন্মাইতে পারে না'। 

সংস্কৃত ভূত বা ভোগ্যবস্ত সকলের দ্বার! নির্বিশেষ আত্মাসকলের সন্তোগ 

নিষ্পন্ন হইতে পারে না) (অর্থাৎ চিরবিদ্বন্ত কর্ম জন্ত ব্যাপার, ভাগ] 
বন্ত-অন্ন পানাঁদিতে স্বীকার করিলে, খঁ ব্যাপার যুক্ত ভোগ্য বস্তু সকলের 

দ্বারা নির্বিশেষ অর্থাৎ ব্যাপার বা ঘনৃষ্ শৃন্ত আত্মাঁমকলেব একই বস্থতে 

নানাপ্রকার ভোগের উপপত্তি হইতে পারে না)। 

উস” যজ্ঞ হ'তে স্বর্গ হয় করিলে স্বীকার । 

অদৃষ্ট কারণ বিনা সম্তবেনা আর ॥ ১০০ 

ইফ্ট-হেতু, কৃতি-সাধা, কর্মকাণ্ড জালে। 
অনৃষ্ট জনমে, তাই স্বর্গ পরকালে ॥ ১০১ 



প্রথমস্তবক | ৬৫ 

বসন্তের পূরণিমা নীলিম আকাশ । 
বহিছে দক্ষির৫ণে বায়ু শুভ্র পরকাশ ॥ ১০২ 

ভাবুক পুলিনে বসি, চাদে নিরখিয়া। 
ঈশ-প্রেমে মাতোয়ারা আপন ভুলিয়া ॥ ১০৩ 

এদ্রিকে গুহের কোণে পালস্ক উপর | 
আখি শীরে ভাসিতেছে বিরহ-কাতর ॥ ১০৪ 

ৰিরহ ভূলিয়া ওই চকোর চকোরী। 

উল্লাসে উঠিছে মেতে স্থুধাপান করি ॥ ১০৫ 

দূরে দূরে ওই হের, পরশে না দিঠে। 

টাদেরে খাইবে বুঝি, পিয়াসা না মিটে ॥ ১০৬ 
সখ দুঃখে মূলীভূত জীবের করম। 

.রুঝিবে $ নহেত, তাহা ভোগ্যের ধরম ॥ ১০৭ : 

শন্বর্গকামো ই্বমেধেন যজেত। ইত্যাদি বেদবিধি দ্বারা যক্তাদি কর 
সমূহকে ইষট-স্র্গের হেতু এবং কর্তব্য কাধ্য বলিয়া! অবগত হওয়া যায়) 

কারণ _যজ +ইত-যজেত, ইহার “ইত” প্রত্যয় বিধি প্রত্যয় ) ইহা দ্বারা 
যাগে ইষ্টের হেতৃতা, কর্তব্যত্ব এবং গুরুতর ছুঃখের অজনকত্ব 'জ্ঞান 

হইয়া থাঁকে ; স্থৃতরাং ধ্রী সকল কর্মের ফল অশুভ হইতে পারে না) 
কারণ-_যাহা অশুভ ফলের জনক তাহাতে এ্ররূপ যথার্থ বুদ্ধি হইতে 
পারে নাঁ। বেদ-_আগুবাক্য, তদ্দারা যথার্থ বুদ্ধিই হইয়া থাকে 1 

কর্ম মাত্রই অত্যন্প কাল স্থায়ী, চিরকাল থাকে না? সুতরাং 
আশ্ুবিনাশী ষজ্জাদি কর্ণার পরকালে সম্ভবপর ন্বর্গাদি ফলের 

উৎপত্তি কাল পর্যন্ত স্থায়ী অনৃষ্ট কারণ বা কর্ম কর্তার ধর্ম বিশেষ স্বীকার 
৪. 



খ্ কুন্ুমাঞ্জলি-সৌরভ। 
পি সস সি সি সস ৯ সস সি স্পা 

করিতে হয় নতুব! ইহ কালে অনুষ্ঠিত কর্ম মা ফলের অব্যবহিত 

পরবর্তী হইতে পারে না বলিয়। পরকালে গ্র্গাদি ফলের জনক হইতে 

পারে না] আগ কারণ স্বীকার করিলে ইহকালে অন্থষঠিত কর্থ 

সমূহ ও  অনৃষ্ট দ্বারা পরোক্ষভাবে ( অর্থাৎ মধ্যবর্তী ব্যাপার বা অদৃ 

জন্মাইয়া তদ্বারা পরম্পর! ) পরকালীন শ্বর্গাদি ফলের কারণ হইতে 

পারে। তবে কথা হইতে পারে ত্র অনৃষ্ট কোথায় হয়? যক্ঞাদদি কর্ম- 

জনিত অদৃষ্ট কর্ণ-কতৃজীবের না তোগ্যবস্তর, ইতংপূর্বে ইহার উত্তর 

একবার দেওয়! হইয়াছে পুনরপি বলা যাইতেছে__অদৃষ্ট কর্ম-কর্তৃজীবের, 

উহা ভোগ্য বস্তুর নহে । দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে একই বাসন্তী 

পূর্ণিমার পূর্ণচন্্র দর্শনে ভক্ত ভাবুক উহাকে ৬ভগবানের বিভূতি মনে 

করিয়৷ ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা হয় ; দুর্জয় কামনার অতৃপ্তিবশতঃ বিরহির 

মর্ম ব্যধা জাগিয়া উঠে। চকোর চকোরী বিরহ-ছুঃখ ভুলিয়। চত্দ্রিকাঁপানে 

মাতোয়ারা হয়। ১। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্বীকার করিতে 

হয়, উহাদের যাহার যেমন প্রাকৃতন কর্ম্জনিত অনৃষ্ট, উহার একই 

বসতদ্বার তদনুবারী ফল ভোগ করিয়া থাকে । স্থৃতরাঁং কর্মপ্রনিত অনু 

জীবের, উহা! ভোগ্যবস্তর হইতে পারে না। 

পৃঃ_-ভোগ্যবস্তগত হ'লে কিছু নাই ক্ষতি। 

দাহ-নিয়ামক যথ। বহ্িতে শকতি ॥ ১০৮ 

আগুণে পড়িলে ভূণ, পুড়ে হয় ছাই। 

বসির দাহিকা শর্তি' বলেত সবাই ॥ ১০৯ 

শক্তিহীন বহি যদি তৃণ দাহ করে। 

মণির সদ্ভাবে কেন তৃণ নাহি পোড়ে ॥ ১১০ 

১। ব্রাত্রিকান্ো চকোর চকোয়ী বিচ্ছিন্ন থাকে এইরূপ প্রসিদ্ধি। 

সমপস্মসি স্সস ০৪ 



প্রথমন্তবক। ১৬. 
চার সপাসপিস্পিস্টস্পিসসসসসপিসপস সপ সপিস্মপাস্সিসপিসপস্পীসস আসিস পিসিস্পিসি উপাস্টিত পি ও 

মণির অভাব নাই মণি থাকা হেতু। 
তন্ম করিতে নারে ধূম যার কেতু ॥ ১১১ 
মণির অভাব তবে হেতৃতা-আশ্রয় | 
অভাব হয় না হেতু নাহিক সংশয় ॥ ১১২ 

অভাব নিষেধ মাত্র ক্রিয়া নাই তার । 

ক্রিয়ার অভাবে কিন্তু হেতু বলা ভার ॥ ১১২ 
নাশিতে শকতি মাত্র হেতু হয় মণি। 

প্রতিবন্ধকের দলে এ নিমিত্ত গণি ॥ ১১৪ 

শকতির স্বীকার্য্যতা আবশ্থাক তবে। 

শক্তির উচ্ছেদে শক্তি কে ধরে এ ভবে ?॥ ১১৫ 

যেরূপ বহিতে দাহের জনক শক্তি স্বীকার করিতে হয় তন্ত্রপ 

কর্মজনিত অদৃঙ্ ভোগ্যবস্ততে স্বীকার করিলে ও ক্ষতি নাই। তাৎপর্যয- 
আকাঁশ সংযোগ এবং ইন্ধন-সংষোগ উভয়ে সংযোগত্ব ধর্মে সমান হইলেও 

যেরূপ বহ্িতে ইন্ধন সংযোগ হইলেই আগুণ জলে, আকাশ সংযোগে 

জলে না, তন্রপ ভোগ্যবস্ত সমান হইলেও নানাবিধ জ্রীবের কর্মজনিত 

নানাবিধ ঘদৃষ্ট যুক্ত ভোগ্যবস্ত স্বীয় নানাশক্তি (অর্থাৎ জীবগণের 

অনুঠিত কর্ণাজনিত নান! অনৃষ্ট ) প্রভাবে জীবগণের নানাবিধ ভোগ 
সম্পাদন করিয়া থাকে, ( অর্থাৎ ভোগ্য বস্ততে যাহার কর্মজনিত যেরূপ 

শক্তি বা অনৃষ্ট জন্মে, ভোগ্যবন্ত শ্বীয় এ শক্তি প্রভাবে শক্তি অনুযায়ী 
সেই জীবেরই ভোগ সম্পাদন করিয়! থাকে ); স্তরাং শক্তি বা অদৃষ্ 
ভোগ্য বস্তুতে স্বীকার করিলেও একই বস্ত দ্বারা নানাবিধ জীবের নানাবিধ 

ভোগের অনুপপত্তি হয় না। ভোগ্য বস্তর শক্তি স্বীকার পক্ষে আরও 

যুক্তি এই যে--তৃণ রসি দাঁহবসত অগ্নি সংযুক্ত হইলে ভন্র হয়, স্ৃতরাং 



৬৮ কুন্ুুমাঞ্জলি-সৌরভ। 
1 সস ২ ১৯০৯ ৯৯ এ এ পপ ৯৯০ ৯৯০৯৬০৯৯৯১৯ ৯ শা ২ 

দাহের, অনুকূলশনি বহ্ছিতেই স্বীকার করিতে হয়। *নতুবা শ্তিহী 
বহি দ্বারা দাহ স্বীকার করিলে প্রতিবন্ধক মণির সন্ভাবে ও দাছের প্রসঙ্গ 

হইতে পারে (২)। যদি বলা যাঁয় মণির সন্ভাব বশতঃ এ্রূপস্থলে দাহ 

হয় না; এরূপন্থলে মণিই দাঁহের প্রতিবন্ধক, বহিতে দাহের অনুকূল 

শক্তি স্বীকার করিবার আকশ্ঠকতা৷ নাই, তাহা হইলে ফলতঃ মণির 

অভাবকে দাহের কারণ বলা! হয়*(যেহেতু প্রতিবন্ধকের অভাব কারণ) 
যে বস্ত যাহার প্রতিবন্ধক ( অর্থাৎ যে বস্ত থাকাতে যে বস্ত্র জন্মে না) 

উহার অভাব এ বন্তর কারণ, কিন্ত অভাব কারণ হইতে পারে না, 

যেহেতু কোনও বস্তু কোনও কাধ্যের কারণ হইতে হইলে কারণরূগে 

অভিমত বগ্ুতে ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকা আবশ্ক | কুস্তকাঁর দও দ্বারা 

চক্রুটীকে ঘুরাইয়া না দিলে দণ্ড, চক্র, সল্লি, স্তর প্রভৃতি বস্তু মক 
ঘটের কারণ ব! উৎপাদক হয় ন1, সুতরাং সাক্ষাৎ কিংবা পরম্পরা 

ওঁ ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক প্রযুক্তই দণ্ড, চক্র, সূলিল সুত্র গ্রভৃতি ঘটের 

কারণ হইয়া থাকে। অভাব নিষেধ মাত্র, উহার বিধিরূপত| নাই 

বলিয়া অকিঞ্চিংকর পদার্থ, সুতরাং অভাবে ক্রিয়ার সাক্ষাৎ পরম্পরা 

সম্বন্ধ ঘটিতে পাঁরে না বলিয়! অভাব কোনও কার্য্যের কারণ হইতে 
পারে না) সুতরাং মগণিকে দাহের বাস্তবিক প্রতিবন্ধক বল! যায় না। 

এতবে মণি বহ্িতে দাহান্থৃকুল শক্তির নাশ করে এইমাত্র এবং এ নিমিত্ত 

মণিকে দাহের প্রতিবন্ধক বলা হয়; মণিতে গ্রাতিবন্ধক শব্ধটা গৌণ 

ভাবেই -গ্রযুক্ত হইয়া থাকে। মণি প্রতিবন্ধক শঙ্ষের মুখ্যার্থ হইতে 

পারে না। স্থতরাং বহিতে দাহাম্থকুল শক্তি অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 

হয়। বস্তর কোনও শক্তি নাই বলা যায়না। 71: 
(১) প্রতিবন্ধকষণি--একগ্রকার প্রস্তর ; উহা জগ্মিতে সংযুক্ত হইলে দাঃ 

হয় না) ইহা প্রত্যক্ষ দিদ্ধ। 



গ্রথমস্তবক। ৬৯ 

১০ বপন ০০১ স্পিন পপ 

উ--ভাবো যথা তথাভাবঃ কারণং কার্য্যবন্মতঃ | 

প্রতিবন্ধে। বিসামগ্রী তদ্ধেতুঃ প্রতিবন্ধক 1১০॥ মূ. 
কার্ধ্ের স্ায় ভাব পদার্থ যেরূপ কারণ হয়, অভাব ও এরূপ কারণ 

হয়া থাকে ইহা অবন্ত স্বীকার করিতে হয়। বিসামগ্রী ( অর্থাৎ কারণের 

অভাব) প্রতিবন্ধ অর্থাৎ *প্রতিবন্ধ” শবের অর্থ। তাহার হেতু বা 

সম্পাদক; প্রতিবন্ধক অর্থাৎ “প্রতিবন্ধক” শবের অর্থ। (অর্থাৎ যাহা 

কারণাঁভাবের সম্পাদক, তাহাই প্রতিবন্ধক )। 

উঃ-__-শক্তি ধ্বংসে শক্তি যদি ধরে তুচ্ছ মণি। 

শক্তির উচ্ছেদে যুক্তি শুনহে এখনি ॥ ১১৬ 

মুদগর আঘাতে ধ্বস্ত হয় মেটে ঘট। 

আগুণে পুড়িলে ভস্ম হয় বটে পট ॥ ১১৭ 

ক্রিয়াহীন ধ্বংস যদি কাধ্য হ'তে পারে। 

অভাবের কারণতা। কে তবে নিবারে ॥ ১১৮ 

হেতুর অভাব ধরে প্রতিবন্ধ নাম। 

মণ্যভাব হেতু তবে ন্যায্য কহিলাম ॥ ১১৯ 

ইহার অভাব মণি ব্যতিরেকে বুঝা । 

গ্রতিবন্ধ নাম তবে হ'য়ে পড়ে সোজা ॥ ১২০ 

স্বার্থেতে ককার যোগ পরার্থে ব্যাখ্যান। 

পরার্থে পুরুষ বুঝ, পুরুষ প্রধান ॥ ১২১ 

পুনঃ পুনঃ মণিযোগে পুনঃ পুনঃ নাশ। 

উত্তেজকে বিয়োগে বা আবার প্রকাশ,॥ ১২২ 

অনন্ত শক্তিরনাশ অনন্ত উত্থান । ১১) 
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শশা শা শীবিসপিস্পরিাসপা সস মি সিসি এ তোপ 

জনন মরণ ভয়ে নির্ববাণে প্রস্থান ॥ ১২৩ 

লাঘব গৌরব বুঝে হও বিচক্ষণ। 
শক্তির অস্তিত্ব তরে বৃথা সমর্থন ॥ ১২১ 

/উ-- বির স্বতন্ত্র দাহিকাশক্তি স্বীকার করা অনাবপ্তক | মণি 
পাহের গ্রতিবন্ধক বলিয়াই মণির সদ্ভাবস্থলে দাহ হয় না) মণির অভাব 

দ্বাহের কারণ। অভাব ক্রিয়াহীন স্থতরাং মণির অভাব দাহের কারণ 

হইতে পারে না পৃর্বপক্ষে যাহা বলা হইয়াছে উহা! অসঙ্গত। কারণ 
ংসও একপ্রকার অভাব, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ কাধ্য এবং ক্রিয়াহীন ; ক্রিয়ার 

সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ধ্বংস স্বরূপ অভাব কাধ্য হইতে পারিলে ক্রিয়াহীন 

বলিয়া মণির অভাব দ্রাহের কারণ হইতে পারে না, বলা যায় না; 

ক্রিয়াহীন হইলেও মণির অভাব নিজের অবস্থিতি দ্বারাই কারণ হইয়া 

থাঁকে। ক্রিয়ার সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও বসত নিজের অবস্থিতি দ্বারা কারণ 
হইতে পারে; (১) যেহেতু যে বস্ত্র থাকিলে যে কার্ধ্য হয় এবং যে বন্ত 
না থাকিলে যে কার্য হয় না এবস্ত এঁকার্যের কারণ) অন্বয় এবং 

ব্যতিরেকই (অর্থাৎ তৎসব্বে তৎসত্তা তদসত্বে তদসত্তাই ) কারণতার 

নির্বাহক । অভাবেরও অস্তিত্ব থাকাতে অন্বয় এবং ব্যতিরেক সম্ভবপর, 

ন্তরাং কারণ হইতে বাঁধা নাই । বহ্ছিতে মণি থাঁকিলে দাহ্ হয় না, মণি 

(১) অভাব বিধিরূপে তুচ্ছ হইলেও অর্থাৎ সদৃরূপে জ্ঞানের বিষয় না হইলেও 

( অর্থাৎ হা বলিয়া! অভাবের নির্দেশ করিতে না পারিলেও ) নিষেধরূপে উহ্বার জন্তিঘ 

আছে ( অর্থাৎ না, নাই প্রভৃতি বলিয়! উহাফে নির্দেশ কর! যায়); সুতরাং খভাব 

আকাশ কুসুমের মত একান্ত তুচ্ছ নয়) অভাবের জন্বয় এবং ব্যতিরেক সম্ভব পর। 

এমত অবস্থায় অভাব ক্রিয়াহীন হইলেও নিজের অবস্থিতি দ্বার! কারণ হইতে পারে। 

যেমন--আকাশ ক্রিয়াহীন হইলেও নিজের/ অস্তিত্ব হবার] ( অর্থাৎ. শব দ্বরূপ কারোর 

অধিকর়ণে অভেদ সম্বন্ধে নিজের অবস্থিতি. ঘর!) শবের কারণ হুইয়! থাকে। 

জাকাশই শব্ের অধিকরণ এবং শকের সমবায়ি কারপত্বই আকাশের লক্ষণ। 



গ্রথমস্তবক | ৭৯ 
০৯০ সি স্পিস্সস্টিস্সিসস সি 

না থাকিলেই দাহ হয় সুতরাং মণির অভাব দাহের কারণ। বিশেষতঃ 
মণির অভাব দাহের কারণ বলিয়াই মণিকে লক্ষ্য করিয়া দাহের প্রতি-” 

বন্ধক কথাটার সার্থক হয়) কাঁরণ-_ প্রতিবন্ধ শব্ধের অর্থ কারণাঁভাব 

মণির অভাব দাহের কারণ হইলেই তাঁহার অভাব (অর্থাৎ মণির 

অভাবের অভাব বস্তগত্যা মণি) প্রতিবন্ধ শবের প্ররুতার্থ হয় । তবে 
মণিকে মণিত্বরূপে বুঝা আর মণিকে প্রতিবন্ধক বলিলে মণির অভাবের 

অভাবস্বরূপে বুঝা এই যা' প্রভেদ, উভয়থ! বস্তুগত্যা মণিরই জ্ঞান হইয়া 
থাকে । “প্রতিবন্ধ'” শব এবং স্বার্থে “ক” প্রত্যয় নিষ্পন্ন “প্রতিবন্ধক 

শব সমানার্থর | যদি “প্রতিবন্ধক” শব্দের “ক” প্রত্যয় কর্তীতে বিহিত 

প্রত্যয় হয় তবে প্রতিবন্ধক শবে কারণের অভাব না বুঝাইয়া প্রতিবন্ধ বা 
কারণাভাবের সম্পাদক পুরুষকেই বুঝাইয়া থাকে । তাহা হইলে এইরূপ 
অর্থে বহ্ছিতে মণির সদ্ভাব কর্তা পুরুষই দাহের বাস্তবিক প্রতিবন্ধক, 

মণির অভাব দাহের প্রতিবন্ধ বা কারণাভাব স্বর 1মপিচ অতিরিক্ক 

' দাহিকাশক্তি স্বীকার পক্ষে আরও দোষ এই যে-_বহ্িতে প্তিবন্ধক 

মণি দেওয়া হইলে বির দাহিকাঁশক্তি নষ্ট হয়, আবার মণির অপসারণ 
করিলে কিংবা এঁ অবস্থায়ই উত্তেজক পদার্থ দেওয়া! হইলে পুনরায় ছাই 
হইতে আরম্ত হয় স্ৃতরাং মণির অপসারণে কিংবা উত্তেজক পদার্থ 
দেওয়াতে পুনর্বার দাহিকাশক্তি জন্মে ইহাই স্বীকার করিত হয়) 
এমত অবস্থায় ধত বার ধরূপ করা ধায় তত সংখ্যক শক্তির নাশ এবং 
উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় স্থৃতরাং মহাগৌবর হয়, তদপেক্ষা মণিকে 
দাহের প্রতিবন্ধক বলিলে লাঘব হয় (অর্থাৎ অনন্ত শক্তির নাশ এবং 
উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় না)। সুতরাং শক্তিকে এরূপ জনম মৃত্যুর 
প্রবাহের ভিতরে স্বীকার কর! অপেক্ষা উহার নির্বাণের ব্যবস্থাই উত্তম 

( অর্থাৎ অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার না করাই কর্তব্য )1+4 
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পৃঃ-_গ্রতিবন্ধ মণিমাত্র কথা অনুচিত। 

উত্তেজক কালে দাহ যেহেতু নিশ্চিত ॥ ১২৫ 

উত্তেজকাভাবে যদি প্রতিবন্ধ হয়। 

গৌরব দৌষেতে তাহা সমুচিত নয় ॥ ১২৬ 

.. _ মণিকে দাহের প্রতিবন্ধক বলিলে বহ্িতে প্রতিবন্ধক মণি থাকা কানে 

উত্তেজক মণি (১) দিলেও দাহ না হওয়া উচিত; কিন্তু বহ্ছিতে উত্তেজক 

মণি দিলে গ্রতিবন্ধক মণির সদ্ভাবেও দাহ হওয়া প্রত্যক্ষ সিদ্ধ) অতএব 

মণিকে দাহের প্রতিবন্ধক না বলাই সঙ্গত। . যদি বলা যায় উত্তেজক 

মণির অসন্তাবে (অর্থাৎ উত্তেজক মণির অভাবের সহিত মিলিত 

বা একত্রাবস্থিত রূপেই মণি দাহের প্রতিবন্ধক ;) উত্তেজক মণি 

দিলে প্রতিবন্ধক মণি, উত্তেজক মণির অভাবের সহিত মিলিত বা 

একত্রাবস্থিত না হওয়ায় দাহের প্রতিরোধ করেনা ( অর্থাৎ এ অবস্থায় 

দাহ হইতে বাঁধা দেয় না) এবং উত্তেজক মণির অপসারণ করিলে 

গ্রতিবন্ধক মণি, উত্তেজক মণির অভাবের সহিত মিলিত হওয়ায় 

দ্বাহের প্রতিরোধ করে (অর্থাৎ এ অবস্থায় দাহ হুইতে বাধা দেয় ) 

তথাপি উত্তেক্ক পদার্থ সমূহ অসংখ্য বলিয়া উত্তেজকীতৃত মণিঃ মন্ত্র 

ওষধি প্রভৃতি নানাজাতীয় অসংখ্য পদার্থের অসংখ্য অভাবের সহিত 

মিলিত অসংখ্যরূপে মণিকে দ্রাহের প্রতিবন্ধক বলিতে হয় ।) তাৎপর্য 

যেসকল বস্ত বহির বৃদ্ধি কারক উহারাই উত্তেজক ) বিশেষ বিশেষ 

মণি (পাথর বিশেষ ) বিশেষ বিশেষ মন্ত্রঃ বিশেষ বিশেষ ওষধি (শু 

(১) একপ্রকার পাথর জাছে উহ বছিতে যোগ করিলে প্রতিবন্ধক মণি থাকা 

অবস্থাতেও দাহ হুইয়! থাকে । এইরূপ মন্তরশ্তি ঘ্বার। কিংব! ওবধি প্রভৃতি "দ্বারাও 

এ অবস্থায় দাহ হইয়া থাকে । 



প্রথমত্তবক । খও 

ধড় প্রসৃতি) দ্বারা বহির বৃদ্ধি হইয়। থাকে। বিশ্বতক্গা্ডে * 
উত্তেজক মণি কত তাহার ইয়ত্তা নাই; মন্ত্র উচ্চারণ ভেদে ভিন্ন 
সুতরাং মন্ত্রের সংখ্যা কল্পনার অবিষয়; ওষধি সম্বন্ধে ও এঁকথা। 

অসংখা-মণি, মন্ত্র ওষধির প্রত্যেকেই উত্তেজক ( অর্থাৎ প্রতিবন্ধক মণির 

মন্ভাবে ইহাদের ষে কোনও জাতীয় কোনও একটী বস্ত বহিতে 

যোগ করিলে দাহ হয় )) স্তরাঁং উহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির যে এক 

একটী বিশেষাভাঁব, এঁ এক একটা বিশেষাঁভাবের সহিত“মিলিত হওয়ার 

দরণ একই প্রতিবন্ধক মণির যে এক একটা বিশেষ অবস্থা বা রূপ, এ 

বিশেষ অবস্থাপন্ন হইয়। প্রতিবন্ধক মণি দাহের প্রতিবন্ধক হয় (অর্থাৎ 

হের প্রতিরোধ করে) ইহা অবশ্ত স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ 

বলিতে হয় সেই যে একটা উত্তেজক মণি উহার যে একটা বিশেষ 

অভাব ( অর্থাৎ এ উত্তেজক মণি নাই এইরূপ অভাব )এ অভাবের 

সহিত মিলিত হওয়ার দরুণ প্রতিবন্ধক মণির যে একটা বিশেষ অবস্থা 

ই অবস্থায় প্রতিবন্ধক মণি দাহের প্রতিরোধ করে; এবং এই ষে 

একটী উত্তেজক মণি ইহার যে একটা বিশেষ অভাব (অর্থাৎ এই 

উত্তেজক মণি নাই এইরূপ অভাব) এঁ অভাবের সহিত মিলিত হওয়ার 

দরুণ প্রতিবন্ধক মণির যে একটা বিশেষ অবস্থা এ অবস্থায় প্রতিবন্ধক 

মণি দাহের প্রতিরোধ করে; এইরূপ -.এই যে একটা বিশেষ ' মন্ত্র 
কিংবা সেই যে একটা বিশেষ মন্ত্র ইহাদের যে এক একটা বিশেষ . 

অভাব ( অর্থাৎ এই মন্ত্রী পাঠ হয় নাই কিংবা! সেই মন্ত্রী পাঠ হয় 

নাই এইরূপ যে এক একটা বিশেষ অভাব) এক একটী অভাবের . 

সহিত মিলিত হওয়ার দরুণ প্রতিবন্ধক মণির যে এক একটী বিশেষ 

অবস্থা এ প্রত্যেক অবস্থায়ই প্রতিবন্ধক মণি দাহের প্রতিরোধ করে ; 
গযধি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে, একটু প্রণিধান করিতে হইবে। 



৭8 কুন্তুমাপ্ললি-সৌরভ। 
সিসি পিপাসা? সস সপন ৬ 

তবেই বিবেচনা কর (যেক্ূপ উত্তেজক পদার্থের সংখা] নির্দেশ করা! যায় 

না তদ্রুপ প্রতিবন্ধক মণি কত প্রকারে দাহের প্রতিরোধ করে তাহাও 

নিরূপণ করা যাঁয় না, এরূপ কল্পনা অতিশয় গুরুতর) উপেক্ষা 

বহিতে প্রতিবন্ধক মণি দিলে বহির দাঁহিক শক্তির কুন হয় এবং 

উত্তেজক মণি প্রভৃতি দিলে কিংবা প্রতিবন্ধক মণির অপসারণ করিলে 

শক্তির কুন হয়না এইরূপ বলাই সঙ্গত। মণি দাহের প্রতিবন্ধক নহে, 
বছির দাহিকা শক্তির কুন করে এই পর্য্যস্ত। 

উ-- মণি যোগে কুষ্টিতত্ব উত্তেজকে নাশ। 
তি... মীমাংসক মতে বটে গৌরব প্রকাশ ॥ ১২৭ 

উত্তেজকাতাব যুক্ত মণি প্রতিবন্ধ । 

লাঘব রয়েছে ইথে কেন বৃথা দ্ন্ব ॥ ১২৮ 

বছিতে প্রতিবন্ধক যণি যোগ করিলে শক্তির কুঠ্ঠিতত্ব ( অর্থাং 
কুন ) হয় এবং প্রতিবন্ধক মণির অপসারণ করিলে কিংবা প্রতিবন্ধক 

মণি থাক কালেও উত্তেজক মণি প্রভৃতি দিলে শক্তির কুষ্ঠিতত্বের নাশ 

হয় স্বীকার করিলে মীমাংসকগণের মতেই গৌরব দোষ হয়। কারণ_ 
পুনঃ পুনঃ খীরূপ করিলে পুনঃ পুনঃ শক্তির কুষ্টিতত্ব এবং কুম্ঠিতত্বের 

নাশ স্বীকার করিতে হয়; অনাদি কাল হইতে অনস্ত ব্যক্তি কর্তৃক 

ধ্ররূপ কতবার হইয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া খীরূপ কত হুইবে 

ইহার সংখ্যা নির্দেশের অযোগ্য ) সুতরাং শক্তির কুষ্টিতত্বের অপরি 

'খ্যেয় উৎপত্তি এবং নাশ ও অবস্থ স্বীকার করিতে হয়। তদপেক্ষাঃ 

উত্তেজক পদার্থ-মণি, মন্ত্র ওষধি_ প্রভৃতির অভার-মমহর সহিত মিলিত 

হওয়ার দরুণ প্রতিবন্ধক মণির যে একটা বিশেষ আর্থ খী এব 
অবস্থায়ই প্রতিবন্ধক মণি দাহের প্রতিরোধ করে ইহা স্বীকার করিবে? 



প্রথমস্তবক। থর 
োপীপাস্পিস্পিস্িশিাসস্পাস্পপিস্পিস্পিসিস্পি পাস সপ পিস ০৯পাস্পী্সি ০৫ স্পেস পিসি 

চলে; পূর্ববপক্ষোক্ত প্রকারে উত্তেজক পদার্থ সমূহের প্রত্যেকের 
বিশেষাভাবের সহিত মিলিত হওয়ার দরুণ একই প্রতিবন্ধক মণির 

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দাঁহের প্রতিরোধ স্বীকার করিবার আঁবশ্তকত৷ 

নাই । বিশেষতঃ এরূপ বলাও যায় না, কারণ-_-মনে কর প্রতিবন্ধক 

মণির সদ্ভাঁবে বহ্িতে কোনও একটী উত্তেজক পদার্থ দেওয়াতে 

দাহ হইতে লাগিল, কিন্তু এ অবস্থায় ও প্রতিবন্ধক মণিটী অন্তান্য 

উত্তেজক পদার্থের বিশেষাঁভাবের সহিত মিলিত হইয়াই আছে, সুতরাং 

কোনও একটা উত্তেজক পদার্থের সন্ভাঁব কাঁলেও দাহ না হইতে 

পারে, কিন্তু ধ অবস্থায় দাহ হওয়া প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব উত্তেজক 

পদার্থ সমুদ্রয়ের প্রত্যেকের যে এক একটী বিশেষভাব তরী সকল 

বিশেষাঁভাব-সমষ্টির সহিত মিলিত রূপেই মণিকে গুতিবন্ধক বলিতে 

হয়। তাহ! হইলে প্রতিবন্ধক মণির সদ্ভাবে বহিতে কোনও একটা 

উত্তেজক পদার্থ দেওয়া হইলে প্রতিবন্ধক মণিটা এ উত্তেজক পদার্থের 

বিশেষাঁভাবের সহিত মিলিত না হওয়ায় উত্তেজক পদার্থ সমুদায়ের 

বিশেষাঁভাব-সমষ্টির সহিত মিলিত হয় নাই বাঁনু়া দাহের প্রতিরোধ 

করিতে পারে না? সুতরাং কোনও একী উত্তেজক পদার্থ দেওয়া 

₹ইলে প্রতিবন্ধক মণির সদ্ভাঁবেও দাহ হইয়া থাকে, বহির দাহিক 

শক্তিত্বীকার করা অনুচিত। 

পৃ উদ্দেশ্টের ধর্রে যদি বাধ নাহি থাকে। 

বিধেয়ের প্রযোজক বলে সর্বলোকে ॥ ১২৯ 

প্রোক্ষণে সংস্কৃত হ'লে ত্রীহি যব ধান। 

অবঘাত-উপযুক্ত বেদের বিধান ॥ ১৩০ 

শক্তি বিনা অবঘাত-কারণ প্রোক্ষণ। 

নহেত, সম্ভব পর বুঝ বিচক্ষণ ॥ ১৩১ 



৭৬ ুমাঞ্জলি-সৌরত | 
টপস সপ সস সি সরস সি সি সি সি সনি সিন্স তি ৩ ৯ ০ সর পপি ক্রি সন্রানননট সদ ট উ 

প্রোক্ষণের বহুপরে ঘাতের বিধান। | 

শকতি স্বীকারে তার হয় সমাধান ॥ ১৩২ 

কারণ জন্মায় কার্য নিজের আশ্রয়ে | 

শক্তির উৎপত্তি তবে প্রোক্ষণ নিলয়ে ॥ ১৩৩ 

হইলে বিধ্বস্ত যব পরমাণু শেষ । 
অঞ্কুর জন্মায় তায় বিহিত নির্দেশ ॥ ১৩৪ 

কিংবা যবে ভূমগ্ডল পাইবে বিনাশ। 
পরমাণু রূপে মাত্র রবে অপ্রকাশ ॥ ১৩৫ 

সেইত প্রলয় কাল অতি ভয়ঙ্কর। 

গাঢ়তমে লুপ্ত যেন বিশ্ব চরাচর ॥ ২৩৫ 

তার পরে হবে যবে বিশ্বের স্থজন । 

তাহার নিয়ম তরে শক্তির কল্পন ॥ ১৩৬ 

বের অণুর শক্তি যব নিরমায়। 
ধান্যে র অণুর শক্তি ধান্যের সহায় ॥ ১৩৭ 
বিভিন্ন স্থষ্টির তরে বিভিন্না শকতি। 
স্বীকার করিতে হয় নাই অন্যগতি ॥ ১৩৮ 

মাঘমাসে ভূমি চষে চাষা মনে গণি। 

রোপিলে শশ্যের বীজ স্থবর্ণের খণি ॥ ১৩৯ 

ভূমির অপুবর্ব শক্তি মাঘ মাসে চষা। 
শক্তির কারণে বটে এই মাত্র ঘোষ ॥ ১৪০ 

বিশেষ বাধ। ন! থাকিলে উদ্দেশ্ের ধর্ম ( অর্থাৎ উদ্দেশ্ঠতাবচ্ছেদক) 
বিধেয়ের হেতু বা প্রযোজক হয়; ধনবান্ নী বলিলে উদ্দেস্ত-ধনবানেঃ 



প্রথমস্তবক। ৭৭ 
1 

পিসপিসপিপিসিসিসিপাসি্ ৩ তিপাসপিস্পিস্পিসপি ৫ তা পাসপিস্পিসপিস্পস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিসপিসপিস্সিস্পিপিস্পিসিসপা আস্পাস্পিসপ্িসপস্পিসপস্স্সাস্পাসপিস্পস্পিসসিস্প সস 

ধর্ম বা উদ্দেন্ততাবচ্ছেদক-ধন, বিধেয়-স্থখের হেতু বা প্রযোজক রূপেই 
বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধনহেতু ধনবানের স্ুথ ইহাই জ্ঞান 

হইয়। থাকে )। বেদে যঙ্জের উপষোগী ধান্য, যব প্রভৃতি ত্রীহির 

অবঘাত করিবার পূর্বে প্রোক্ষণের উপদেশ থাকাতে গ্রথমতঃ এ সকল 

ব্ত প্রোক্ষণ করিয়া লইতে হয় এবং প্রোক্ষিত ত্রীহির অবঘাতের 
বিধান হেতু পরে অবঘাত করিতে হয় )/কর্ভরূপ স্থলে প্রোক্ষিত ধান্য 
ঘব গ্রভৃতি উদ্দেশ্তের ধর্দ বা উদ্দেশ্ততাবচ্ছেদক-্রাক্ষণ, কালাস্তরে 

নিপান্ত বিধেয়-অবঘাতের হেতু বা প্রযোজক রূপেই নিশ্চিত হয় 
( অর্থাৎ ধান্ত, যব প্রভৃতি পূর্বের প্রোক্ষিত না হইলে যজ্ঞের উপযোগী 
অবঘাঁত করিতে নাই ) ইহাই বুঝা যায়। প্রোক্ষণ_মন্্পৃত জল সেক 
বিশেষ, ইহা কর্ম বা ক্রিয়া অল্পকাল মাত্র স্থায়ী )-বেদে প্রোক্ষণের বু 
পরে অবঘাঁতের বিধান হেতু অবঘাতের অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে প্রোক্ষণ 
স্বরূপ ক্রিয়া বিশেষ থাঁকে না:বলিয়! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রোক্ষণ অবঘাতের 

হেতু হইতে পারে না) স্ৃতরাং ধান্ত, যব প্রভৃতিতে পপ্রোক্ষণ 

ব্যাপার নত শক্তি বিশেষ স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে 
প্রোক্ষণ ব্যাপার বিনষ্ট হইলেও ওঁ শক্তিদ্বা পরোক্ষভাবে 
অর্থাৎ পরস্পর! অবঘাতের হেতু হইতে পারে ( অর্থাৎ এ শক্তি স্বরূপ সম্বন্ধ 

দ্বারা 'অবঘাতের অব্যবহিত পুর্ধকাঁলে নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া 

নিজেতে অবঘাঁতের হেতৃতা বোধ জন্মাইয়া দিতে পারে ); সুতরাং বন্তর 
শক্তি স্বীকার করিতে হয়। 'অপর-_ক্ষেব্রস্থ ধান, ষব প্রভৃতি জল সংযোগাদি 
দ্বারা বিনষ্ট হইলে পরে তদীয় পরমাণুরসাহায্যে অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে? উহারা 

্বরূপতঃ গ্রতিষিত থাকিলে অস্কুর হয় না: এবং ধান্ত বপন করিলে ধান্তের 
অন্কুর হয় ষবের অস্কুর হয় না, যব বপন করিলে যবের অস্কুরই হয় ধান্তাদির 
অঙ্কুর হয় না, সুৃতরাঁং ধান) ষব প্রভৃতির পরমাধুতে সেই সেই জাতীয় 
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শন্তের অনুর জন্মাইবার সামর্থ্য বা শক্তি বিশেষ অবন্ স্বীক!র করিতে 

হয়। অপর- মহাপ্রলয়ে কার্য্য বস্ত কিছুই থাকেন!) নিত্য পরমাণু 

প্রভৃতিই স্বীয় শক্তি নিয়৷ অবশিষ্ট থাকে, পরে পুনর্ধার স্থষ্টিতে শক্তিযু্ত 
পরমাণু হইতে শক্তি-অনুযাঁয়ী বিশেষ বিশেষ দ্বাণুকাদি ক্রমে বিশ্বচরাচরের 
স্বজন হইয়৷ থাকে । পরমাণুর শক্তি স্বীকার ন! করাল পুনঃ স্যষ্টিতে 

বিশেষ বিশেষ দ্বাণুকাদি ক্রমে বৈচিত্র্যময় বিশ্বচরাচরের সম্ভব হইতে পারে 

না, সুতরাং বিশেষ বিশেষ পরমাণুর বিশেষ বিশেষ শক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। 

জঅপর-_ মাধ মাসে ক্ষেত্র কষিত হইলে ক্ষেত্রে উত্তম শম্ত হয় সুতরাং মাঘ 

কর্ষণ দ্বারা ভূমির উৎকৃষ্ট শক্কি হয় ইহা অব্থ স্বীকার করিতে হয়। 
67. 

উ--সংস্কারঃ পুংস এবেউঃ প্রোক্ষণাত্যুক্ষণাদিভিঃ | 
স্বগুণাঃ পরমাণুনাং বিশেষাঃ পাঁকজাদয়ঃ ॥ *২ মু 

প্রোক্ষণ এবং অন্যুক্ষণাি দ্বারা সংস্কীর ( অর্থা্থ শক্তি বিশেষ) 

পুরুষেই ইষ্ট; পরমাণু গকলের স্বকীয় পাকদ্গ বিশেষ বিশেষ গুণ দকলই 

(অর্থাৎ পরমাণুর পাকজ:রূপ, রম শ্রভৃতিই ) বিশেষক হস থাকে। 

তাৎপর্য -পাঁকজ বিশেষ বিশেষ রূপ, রগ বিশিষ্ট বিশেষ ভাবাপর পরমা 

_ সকল হইতেই বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য হইয়া থাকে । / 

উ-_ ব্রীহিতে মানিলে শক্তি কল্পনা গৌরব। 

পুরুষে কল্পন] হ'লে যুক্তির লাঘব ॥ ১৪২ 

প্রলয় প্রষুপ্ত জীব, নিজ কন্ম নিয়ে। 

থাকেনা ভোগের লেশ, শুন মন দিয়ে ॥ ১৪৩ 

পরম পুরুষ পিতা পাতিত পাবন। 

ভোগ মোক্ তরে পুনঃ করেন স্থজন ॥ ১৪৪ 
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ষাহার রচিত এই বিশ্ববিমোহন । 

অতিক্রমি' জীব-কণ্রে করেনা স্জন ॥ ১৪৫ 

. সৌরকর পরিপাঁকে রূপ রস গন্ধ । 
অণু সমবেত হয় বিধির নির্ববন্ধ ॥ ১৪৬ 

তাহ'তে অঙ্কুর সৃষ্টি শকতি অলীক । 
বন্ধ তাত্বে ভিন্ন নহে, মাত্র বাচনিক ॥$১৪৭ 

মাঘের কর্ষণে মাটী উলটি পালটি। 
রবির প্রখর তেজে হয় পরিপাটা ॥ ১৪৮ 

তাহ'তেই শস্য হয় প্রচুর বিশেষ । 

; শক্তি মানা নিরর্থক এই উপদেশ ॥ ১৪৯ 

ূর্বপক্ষোক্ত যুক্তি সমূহ আপাততঃ রমণীয় হইলেও বাস্তবিক ত্রীহি 

গ্রতৃতিতে শক্তি স্বীকার করিলে কল্পনার গৌরব হয়। কারণ-_প্রোক্ষণাি 
জনিত শঞ্ি ব্রীহি প্রভৃতিতে স্বীকার করিলে ব্রীহি প্রভৃতির সংখ্যানুযায়ী 

শক্তি ( অর্থাৎ যতটা ব্রীহি ততটা শক্তি ) স্বীকার করিতে হয়। অপর পক্ষে 

শক্তি কর্তীতে স্বীকার করিলে উহা! ব্রীহির সংখ্যান্থযায়ী না হইয়া কর্তার 

মংখ্যানুষায়ী হয় সুতরাং কম সংখ্যক শক্তি স্বীকার করিলেই চলে। সুতরাং 

ও শক্তি কর্ম্মফল ভোক্ত, পুরুষেরই স্বীকার করা কর্তৃবাঃ তাহা৷ হইলেও 
প্রোক্ষণ এ শক্তি দ্বারা পরম্পরা বছ পরবর্তী অবঘাতের নিমিত্ত হইতে বাধা 
নাই ।অপর-_ক্ষেব্রস্থ ধান্য।দির বিনাশ স্বীকাধ্য হইলেও এঁ সকলের ভোক্তা 

জীবের অদৃষ্ট বলেই ধান্ঠের পরমাণু হইতে ধান্তের অস্কুর হইয়া থাকে এবং 

প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিতে ৬ভগবান, ভোগের এবং ভোগান্তে মোক্ষের 

শিশিত্ত জীবের অধৃষ্টান্ুসারেই সৃষ্টি করিয়৷ থাকেন। মহা প্রলয়েও 

জীবের অৃষ্ট একেবারে বিনষ্ট হয় না তাহা হইলে পুনঃ স্ষটির প্রয়োজলই 
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থাকেনা । ৬ভগবান্ জীবের কর্শান্থ্যায়ী ভোগ এবং মোক্ষের নিমিত্তই 

বিশ্বগ্রপঞ্চের ত্জন করিয়া থাকেন। শ্রবণ মননাদিরূপ ভগবদা 

রাঁধনার ঘলে ভোগাবসানে জীবের কর্মজনিত সংস্কার সমূলে ক্ষয় হইবে 

ভীব কৃতরৃত্য হয়) জন্ম-জরা-মরণাঁদির সংঘাত হইতে পরিত্রাণ পায়। 

এবং মাঘ কর্ষণে ভূমিতে শক্তি বিশেষ স্বীকার করিবার আবশ্তকত! নাই, 

কারণ দৃষ্ট হেতু দ্বার! কার্ধের উপপত্তি সম্ভব পর হইলে ঘনৃষ্ট হেতু কল্পনা 

করা অনুচিত ১ঘ মাসের কর্ষণে ভূমিতে ওত €ধাত "াবে মাঘের 

ুর্ধ্যতাপ এবং শিশির সংযোগ হয় বলিয় ভূমিতে দৃষ্-বিশেষ রূপ? বম 

প্রভৃতির সঞ্চার হইয়া থাকে। দৃষ্ট ্ ী কল বিশেষ রূপ, রসাদদি দ্বারাই 

ক্ষেত্রে উত্তম শস্য হয় এ নিমিত্ত ভূমির শক্তি বিশেষ স্বীকার করিবার 

আবশ্যকতা নাই। ) 

পৃঃ--পাকজ রূপাদি শৃম্য সলিল পবন। 

পরশের তারতম্য তবু সংঘটন ॥ ১৫০ 

করকার কঠিনতা জলের দ্রুবতা | 

প্রতিষ্ঠা করিলে হয় প্রতিমা দেবতা ॥ ১৫১ 

অঞ্খচি পরশ দোষে পূজেনা সকলে । 

শকতি বিহীন মুত্তি ফেলি দেয় জলে ॥ ১৫২ . 

এ সব বিচার করি সিদ্ধান্ত সবার। 

বস্তুর শকতি বিন। গতি নাহি আর ॥ ১৫৩ 

বাষুর বিজ্কাতীয় নাঁতিশীতো্ স্পর্শ প্রত্যক্ষ-সিন্ধ) বাযুতে পাকজ রূগ 

রস প্রভৃতি নাই; তাহা হইলে বরং এ সকল রূপ, রস গস্ৃতি প্র 

বায়ুর বিজাতীয় স্পর্শ স্বীকার করা যাইতে পারিত) সুতরাং বায়ু 

বিজাতীয় স্পর্শের নিমিত্ত বাঁযুতেই শক্তি বিশেষ স্বীকার করিতে হয় 
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এবং জল স্বভাবতঃ দ্রব পদার্থ. হইলেও জলময় করকার কাঠিন্ত প্রত্যক্ষ 

সিদ্ধ সৃতরাং জলের করকারূপে পরিণত হুইবার উপযুক্ত শক্তি স্বীকার 

করা আবপ্তক। অপর-_অপ্রতিষ্ঠিত মূর্তির পূজা করিতে নাই; কাষ্ঠ, 

মৃত্তিকা প্রভৃতিদ্বারা নির্শিতি প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলেই দেবতারূপে 
পূজিত হইয়৷ থাকে । সুতরাং গ্রতিমাতে প্রতিষ্ঠা দ্বার! শক্তি বিশেষ 

জন্মে স্বীকার করিতে হয় এবং অপবিত্র স্পর্শ ঘটলে ত্র শক্তির নাশ হয় 

ইহাও স্বীকার করিতে হয়। 

উ-স.নিমিত্তভেদ সংসর্গাহুন্ভবানুদ্ভবাদয়ঃ | 

দেবত। সম্নিধানেন প্রত্যভিজ্ঞানতোহপিবা! ॥১৩মু 

উদ্ভব এবং অনুষ্ঠব সকল (অর্থাৎ বাষুর উদ্ভূত স্পর্শ এবং পরমাণুর 
অন্বভূত রূপাঁদি) নিমিস্তভেদ বশতঃ (অর্থাৎ ভোক্ত-জীবের বিশেষ 

বিশেষ অদৃষ্ট বশতঃ) হইয়া থাকে । দেবতা। সন্নিধানের দ্বারা ( অর্থাৎ 

প্রতিমাতে অহঙ্কার মমকারাঁদি দ্বারা ) অথবা গ্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ ( অর্থাৎ 

প্রতিমাতে সাধকের প্রতিষ্ঠিতত্ব বুদ্ধি কিংবা যথার্থ পুজিতত্ব জ্ঞান বশতঃ ) 

পূজার যোগ্য হয়। | 

উ--শকতিতাদদের নাই বুঝ বিচক্ষণ। 

ভোক্তার অদৃষ্টে তারা হয় যে তেমন ॥ ১৫৪ 

প্র্তিঠা করিলে পর প্রতিমা উপরে 
অনুগ্রহ করি দেব, মমজ্জান করে ॥ ১৫৫ 

পৃজ্যতার নিয়ামক দেব-আভিমান। 
অযথা মাটীর টিপি বলে তুচ্ছজ্জান ॥ ১৫৬ 

৬... 
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অশুচি পরশ দোষে দেব-মমজ্ঞান। 

রয়না প্রতিমা-পরে এইত বাখান ॥ ১৫৭ 

যথার্থ বিচারে কিন্তু ইহ! নহে তথ্য । 

অভিজ্ঞা প্রতিষ্ঠা-ফল, এই মাত্র সত্য ॥ ১৫৮ 
প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধি কিংবা পৃজিতত্ব জ্ঞান। 

অভিজ্ঞ্ঞা পদের অর্থ এইত বাখান ॥ ১৫৯ 

ন] হয় অশুচি স্পর্শ কিংব! ভ্রম জ্ঞান । 

তবেই পুজার যোগা এইত বিধান ॥ ১৬০ 

পুব্বপক্ষোক্ত যুক্তিতে জীবাতিরিক্ত বস্তর শক্তি স্বীকারের আঁবগ্তকত 
নাই) কারণ-_বাঁধুর অনুষগাশীত স্পর্শ ভোক্তুজীবের অনৃষ্ঠ বশতঃই হইয়া 

থাকে (অর্থাৎ জীবের অনৃষ্ট বশত:ই বায়ু এরূপ স্পর্শ বিশিষ্ট হইয়া থাকে) 

যেহেতু জীবের কর্ণান্যায়ী ভোগের নিমিত্ত তোগ্য বস্ত সকল বিশেষ বিশে 

€ গুণ শালী হইয়া জন্মে নতুবা বৈচিত্র্যময় সথষ্টির প্রয়োজন থাকে না) সি 

কর্তার নিজের কোনও প্রয়েজিন নাই; তিনি ভোগাবসানে জীবের 

মুক্তির নিমিত্ত বিশ্বচরাচরের স্থজন করিয়া থাকেন৷ কুরকার কাঠি 

সম্বন্ধেও ত কথা । অপর-- প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিমাতে কোনও শক্তি 

বিশেষ জন্মে না, তবে ভক্তের মনোবাসন! পূরণের নিমিত্ত গ্রতিষ্টিত মুক্তিতে 

দেবতার মমত্ব বোঁধ হয় (অর্থাৎ দেবতা মুস্তিটাকে আমার বলিয়া বিবেচনা 

করে,), তক্তগণ &ঁ নিমিত্তই দেবতীজ্ঞানে মূর্তি পুজা করিয়া! থাকে 

নির্বোধ নাস্তিকগণই প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাকে মাটার পুতুল বলিয়া! অযথ 

উপহাস করে। এখন কথা হইতে পারে, দ্বেবতার চৈতন্ত আছে কিনা 

দেবতা কি? যদ্দি দেবতা চেতন না হয় তবে গ্রতিমাতে দেবতার মম 

জ্ঞান অসম্ভব | চেতন-দেবতা সম্বন্ধে মত তেদ আছে) মীমাংসকগ? 



প্রথমস্তবক। ৮৩ 
সি স্ছি সি সী পি পি প্সসস পস ত শ শস পপি পনি 

চেতনদেবতা স্বীকার করেনা, তাহাপ্পের মতে মন্ত্রই দেবতা, মন্ত্র বর্ণের 

সমষ্টি, উহা! অচেতন পদার্থ) সুতরাং তন্মত সাধারণ ভাবে উত্তর করা 

যাইতেছে _ প্রতিষ্ঠাকরিলে প্রতিমাতে সাধকের প্রত্যভিজ্ঞা ( অর্থাৎ এই 

আমার আরাধ্য দেবতা, এই মুত্তিটা প্রতিষ্ঠিত কিংবা ইহা! মহাপুরুষগণের 

পূজিত ইত্যািরূপ জ্ঞান ) হইয়া থাকে, এবং প্ররূপ জ্ঞানমূলেই ভষ্ভরগণ 

প্রতিমাগ্রভৃতিকে দেবতারূপে পুজা করিয়া থাকে । সুতরাং প্রতিষ্ঠা- 

দ্বারা প্রতিমাতে শক্তি বিশেষ স্বীকারের আবন্তকতা নাই। 

পৃ-পুরাকালে ছিল এক আশ্চর্য্য বিধান। 

ভাল সাক্ষী না জুটিলে তুলায় প্রমাণ ॥ ১৬১ 

পাপী হ'লে নীচে নামে পুণ্যে শৃন্তে উঠে। 

তুলাতেই শক্তি জন্মে কথা বড় মিঠে ॥ ১৬২ 
উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব ঘটিলে তুলা পরীক্ষাদ্ধারা অপরাধ 
নির্ণীত হইয়া থাকে । এরূপ স্থলে পরীক্ষাবিধি দ্বার তুণাতে শক্তি 
স্বীকার করা আবশ্তক। পরীক্ষার যোগ্য পুরুষকে পূর্বের ওজন করিয়া 

পরে “আমার পাপ নাই” ইত্যাদি রূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া পুনঃ ওজন 

করাই তুলা পরীক্ষা বিধি। এরূপ পরীক্ষা বিধি দ্বারা পরীক্ষার যোগ্য 
বাক্তির ওজন পূর্ববাপেক্ষা অধিক হইলে পাপী এবং কম কিংবা সমান 

হইলে নিষ্পাপ বিবেচিত হইয়া থাকে । পুরাকালে এইরূপ তুল! পরীক্ষার 
প্রচলন ছিল। সুতরাং পরীক্ষা বিধি দ্বারা তুলাতে শক্তি বিশেষ জন্মে 

স্বীকার করিতে হয়; জীবাতিরিক্তের শক্তি নাথাকা! প্রমাণিত হয় না । 

উঃ--জয়েতর নিমিতৃস্ বুত্তিলাভায় কেবলং। রী 
৮" পরীক্ষ্য সমবেতস্থ পরীক্ষা বিধয়ো। মতাঃ ॥ ১৪মু 

জয় এবং ইতরের ( অর্থাৎ পরাজয়ের ) নিমিত্তীভূত, পরীক্ষ্য পুরুষে 



৮৪ কুহুমাঞ্জি -সৌরভ । 
৯ কপ পি এ ৯০৯৯ সি স্পা সি সি ৯ সি ৯ ৯ পি সিসি পি সস সি সি পি ০ সি পট 

সমবেত-বৃতি ৰা আনু লাভের নিমিত্ত পুরাকালে পরীক্ষা, বিধি সকল 
স্বীকৃত হইত। 

উঃ-_তুলাতে জম্মেন! শক্তি তুলা পূর্ববপ্রায়। 
পাঁপ পুণ্য নির্ধারণে প্রতিজ্ঞা সহায় ॥ ১৬৩ 
অথবা প্রতিজ্ঞারূপ ধন্ বা অধন্ম। 

পরাক্ষ্য পুরুষে জন্মে এই বটে মন্ম ॥ ১৬৪ 

তুগাদণ্ডে শক্তি বিশেষ স্বীকারের আবশ্তকতা নাই; কারণ-_এ্রূপ 

স্থলে পরীক্ষ্য পুরুষের ধর্মাধন্্ম স্বরূপ অনৃষ্ট দ্বারাই অপরাধ নির্ণীত হইতে 
পারে। তাৎপর্য__পরীক্ষ্য পুরুষের "আমি নিষ্পাপ” এইরূপ প্রতিজ্ঞা যদি 

সত্য হয় তবে প্রতিজ্ঞার সত্যতা নিবন্ধন পরীক্ষ্য পুরুষের ধর্ম সঞ্চয় হেতু 
ওজন পূর্বব ওজনের সমান কিংবা কম হইয়া থাকে, আর প্রতিজ্ঞা অসত্য 
হইলে অসত্যভাষণ-জনিত ধর্ম সঞ্চয়হেতু ওজন পূর্বাপেক্ষা অধিক 
হইয়া থাকে; স্থৃতরাং পরাক্ষাবিধি দ্বারা জীবেরই অদৃষ্ট হয় স্বীকার 

করিলে ক্ষৃতি নাই; জীবাঁতিরিক্কের শক্তি স্বীকার করা অনাবশ্ক |. 

০৯৯৯ পাস আস স্শ ্ ্ শ পসসসিপা  প সিশাটি ৩ 

পু ঃ-_স্ান, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ আদি করে যত। 

বুদ্ধিতে নিহিত সুব. সাংখ্য-অভিমত ॥ ১৬৫ 

অবিবেক বশে বন্ধ, বিবেকে মুকতি। 

সাংখ্য শাস্ত্রে বন্ধ মোক্ষেএইত যুকতি ॥ ১৬৬ 

জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ, সখ, দুঃখ, ধর্মা, অধম এই সমুদয় গুণ বুদ্ধি- 

তত্বের ) পুরুষ অকারণ, নিলিপ্ত+ চেতন মাত্র ; পুরুষের কোনও গুণ নাই। 

বুদ্ধি তন্বের সহিত অবিবেক বশতঃ ( জর্থাৎ ভেদের অজ্ঞান বশতঃ) 

পুরুষে ওঁ সকল গুণের আরোপ হই! থাকে ( অর্থাৎ পৃরুষ নিজকে এ 



প্রথমস্তবক | | ৮৫ 

সকল গুণ যুক্তরূপে বিবেচন! করিয়া থাকে ); এবং এরূপ আরোপ জ্ঞান- 

মূলেই পুরুষের বন্ধ ব্যবহার হইয়৷ থাকে (অর্থাৎ আমি সুখী, হুঃখী 

প্রভৃতিরূপে নিজকে উপলব্ধি করিয়! থাঁকে )। বুদ্ধিতত্বের সহিত পুরুষের 

বিবেক (অর্থাৎ ভেদ জ্ঞান ) হইলে মুক্তি অর্থাৎ কৈবল্য বা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা 

হইয়। থাকে ।' /%. 

সাংখ্যমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-__পুরুষ চেতন, অপরিণামী, নিত্য, 

বিভূ (অর্থাৎ পরম মহৎ পরিমাণ যুক্ত) এবং অনেক । প্রকৃতি অচেতনা, 

(১) পরিণামিণী, একা, নিত্য ) সত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্য।বস্থা গ্রক্কৃতি। 

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধিতত্ব (অর্থাৎ মহৎ তত্ব); এই বুদ্ধিতত্ব অনেক, 
জীব সংখ্যা যত বুদ্ধিতত্ব ও তত ( অর্থাৎ সাংখ্যকারগণ প্রতোক জীবেরই 

নিজের এক একটা বুদ্ধিতত্ব স্বীকার করেন )। পূর্বোক্ত জ্ঞান, ইচ্ছা 

গ্রভৃতি গুণ সকল প্র বুদ্ধিতত্বের। বুদ্ধিতত্ব, অচেতন-পরক্কতির পরিণাম 
বলিয়া অচেতন, কিন্তু তাহা হইলেও বুদ্ধিতত্বের চৈতন্াভিমান হইয়া 

থাকে। অচেতনের চৈতন্তাভিমীন চেতনের সঙ্গ ব্যতিরেকে সম্ভব পর : 

নয় সুতরাং স্বতত্ত্র-চেতন পুরুষ স্বীকার করিতে হয়। 

(১) প্রকৃতি চেতন পদার্থ, হইলে প্রক্কৃতিব কার্ধ্য-বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রকৃতির ধর্ম- 

চৈতচ্যের অন্ধুবর্তন হইয়। বিশ্বপ্রপঞ্চ চেতনরূপে প্রতিভাত হইত, কিন্তু যখন তাহ! 

ন| হইয়! বিশ্বপ্রপঞ্চ অচেতনরূপেই প্রতিভাত হয়, তখন বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল উপাদানকে 

অচেতনই স্বীকার করিতে হ্য়। তাৎপর্যয__কারধ্েয উপাদান কারণের ধন্মের অভাব 

থাকিতে পারে না । যেমন ঘট একটা কার্য, উহার উপাদান কারণ মৃত্তিক; মুত্বিকার 

ধর্ম মৃত্তিকাত্ব, তরীয়রূপ প্রভৃতির অভাব ঘটে নাই, ঘট তদীয় উপাদান কারণ- 

মৃত্বিকার ধর্দাক্লান্তই হইয়া থাকে । তত্ররপ প্রকৃতি চেতন হইলে বিশ্বপ্রপঞ্চ ও তদীয় 

মূল উপাদান প্রকৃতির ধর্ধ-চৈতন্যের দ্বারা ব্যাপ্ত হইত, অচেতন হইত ন।। সুতরাং 

প্রপঞ্চের উপাদান ্রন্কৃতিকে অবস্থাই অচেতন স্বীকার করিতে হয়। 



৮৬ কুস্ুমাঞ্জলি-সৌরভ। 
০ িসিসিটি পি সিসি পি ৩7 পপিস্পিস্পিসপস্পিসিপসি সপস্পি্স্পিস্িস্ সিসি ৯৩ সেস্িস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিসিসপিসপস্প সস 

৯ ৯ সিসি 

ংখ্যমতে সৃষ্টির ত্রম- প্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতর, ইহা মহত্তন 

নামেও অভিহিত হইয়! থাকে? বুদ্ধিতত্ধ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে 

পঞ্চতন্মাত্র (অর্থাৎ হুক্ম শব। স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ 

চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহ্বা, ত্বক) পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় (অর্থাৎ বাক্, পাণি পাদ, 

পায়ু; উপস্থ) এবং জ্ঞান কর্ম উভয়েন্দিয়াত্মক মন উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে 'আকাঁশাদি পঞ্চ মহীভূত ( অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্র 

হইতে আকাঁশ, স্পর্শ তন্মাত্র হইতে ব।যু, রূপ তন্মাত্র হইতে তেজঃ, রস 

তন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবী ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

যদিও তন্মান্রগুলির এক একটাই আকাশাদি ভূত সকলের উপাদান এবং 

তন্মাত্রগুলি প্রত্যেকই ুগ্ম, তথাপি আঁকাশাদি পৃথিবী পর্যন্তের ক্রমিক 

গুণাঁধিক্যই উত্তরোত্তর স্থ'লতার কারণ । স্পর্শ তন্মাত্র বায়ুর উপাদান 

হইলেও বাষুতে শব তন্ত্রের অনুবর্তন হেতু আকাশ হইতে বায়ু কিঞ্চি 

স্থল, এইরূপ সর্বশেষে পৃথিবীতে রা তন্মাত্রেরই ' সমাবেশ বশত; 

পৃথিবী সর্বাপেক্ষ স্থূল এবং কঠিন। 

ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট ( অর্থাৎ বি কিংবা অনুপকারী ) বিষয়ের 

সহিত পুরুষের সন্বন্ধ (অর্থাৎ স্থথকর কিংবা ছঃখকর বিষয়ের উপলব্ধি ) 

স্বভাবতঃই হয় স্বীকার করিলে পুরুষের মোক্ষ অসম্ভব হয়। কারণ 

পুরুষ নিত্য, সুতরাং পুরুষের স্বভাবও (অর্থাৎ স্বীয় ভাব বা বিষ্কমানতাও) 

নিত্য ( অর্থাৎ সার্বকালিক ) স্বীকার করিতে হয়; এমত অবস্থায় পুরু 

ফের স্বভাবের ( অর্থাৎ বিগ্যমাঁনভাঁর ) প্রচ্যুতি অসম্ভব বলিয়া ইষ্টানিষট 

বিষয়ের উপলব্ধি জনিত সুখ দুঃখের আত্যস্তিক উচ্ছেদ স্বরূপ মোক্ষ 

হইতে পারে না) সুতরাং স্বভাবতঃ পুরুষের ইষ্টানিষ্ট বিষয়োপলবি 

স্বীকার করা যায় না। এবং পুরুষের ইঠ্টানিষ্ট বিষয়োপলব্ধি প্ররকৃতির 

অধীন ইহাঁও স্বীকার করা যাম না) যেহেতু প্রকৃতি নিত্যা বলিয়া এ 
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দৌমই ঘটে । ইন্দ্রিয়ের অধীন স্বীকার করিলে, পুরুব ব্যাপক ব| অতি- 
বৃহৎ বলিয়! চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি নানা ইন্্রিয়ের সহিত এক সময়েই পুরুষের 

বন্ধ সম্ভব পর বশতঃ একই সময়ে চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি নানা ইন্দ্রিয় জনিত 

বিষয়ৌগলব্ধি হইতে পারে (অর্থাৎ এক সময়েই চাক্ষুষ স্পার্শন প্রভৃতি 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল হইতে পারে), কিন্ত তাহা হয় না; সুতরাং মন 
স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে মন অতি সুপ্ম বস্ত হেতু একই সময়ে 

নানা ইন্দরিয়ে সংযুক্ত হইতে পাঁরে না বলিয়া যখন যে ইন্দ্রিয়ে মন সংযুক্ত হয় 
তথন এ ইন্দ্রিয় জনিত প্রত্যক্ই হইয়! থাকে ; অন্যান্ত ইন্দ্রিয় সকল বিষয়- 

সংঘুক্ত হইলে ও তৎ্সময়ে অন্ান্ি ইন্দ্রিয় জনিত প্রত্যক্ষ হয় না) সুতরাং 

এক সময়ে নান! ইন্দ্রিয় জনিত প্রত্যক্ষের আপত্তি হইতে পারে না । এবং 

স্বপ্নকালে মানুষ যখন নিজকে ব্যান্্র প্রভৃতিরূপে বিবেচনা করে তখন 

আঁমি মানুষ এরূপ জ্ঞান থাঁকে না, সুতরাং অহঙ্কার তত্ব স্বীকার করিতে 

হয় 0) তাৎপর্য _স্বপ্রীবস্থায় মানুষ ধখন নিজকে ব্যাপ্র ইত্যা দিরূপে অনুভব 

করে তখন এ অন্থুতব দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্বন্ধ বশতঃ হয় বলা যাঁয় না, 

কারণ-_দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্বন্ধ বিষয়-সন্বন্ধ ব্যতীত হয় নাঃ ব্যাপ্ত 

প্রভৃতি বিষয় তখন নিকটবর্তী নয় সুতরাং উহাদের সহিত দেহ ইন্দ্রিয়াির 

সম্বন্ধ ঘটতে পারে ন] বলিয়া এরূপ অনুভব হইতে পারে না , মনোবৃত্তির 

বিষয় অনিয়মিত বলিয়া ইহা ঘট, ইহা পট ইত্যাদি সমূহালম্বন রূপে 

( অর্থাৎ নান! বিষয়ের সহিত এক সময়ে একই জ্ঞানের বিষয়তা সম্বন্ধ 

বশতঃ ) একই সময়ে নানা বিষয়ক অনুভব হইয়। থাকে, কিন্তু স্বপ্রাবস্থায় 

আমি ব্যাপ্র এইরূপ অনুভব যে সময়ে হয় পর সময়ে অতি নিকটবর্তী যে 
মনুষ্যত্ব উহাঁরও বাঁধ নিশ্চয় (অর্থাৎ আমি মানুষ নহি ইত্যাদিরূপ 

নিশ্চয়) হইয়া থাকে )/স্বৃতরাং যাহা কেবল আমি স্বরূপ বিষয়ে আবন্ধ 

তাহা মন হইতে পাঁরে ন! উহাকে দেহেন্দ্িয়াদি হইতে অতিরিক্ত স্বীকার 
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করিতে হয়) উহাই অহঙ্কার। অপর-_লাগ্রৎ স্বপ্ন, সুযুপ্তি সমুদয় 

কালেই ক্রিয়াশীল শ্বাস প্রশ্বাস কাঁধ্য সম্পর হয় বলিয়া তন্ির্বাহক বুদ্ধি 
তত্ব স্বীকার করিতে হয় ] তাৎপর্য্য--সাংখ্য মতে স্ুযুপ্তি অবস্থায় 

সুখানুতব ব্যতীত কোনও জ্ঞান থাঁকে না, কারণ--তৎসময়ে দেহ, ইন্দ্রিয়, 

মন, অহঙ্কার প্রভৃতি সকলেই নিন্ত্িত বা ব্যাপার হীন অবস্থায় থাকে, 

কিন্তু এ সময়েও নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ; প্রা 
ব্যতিরেকে কাধ্য হও্যয়া অসম্ভব, সুতরাং এ সময় যাহার প্রধত্রে শ্বাস) 

প্রশ্বাস কার্য সম্পর্ন হয় উহাই বুদ্ধিতব ব| মহত্ত্ব । (স্থযুণ্তিকালে মন, 
অহঙ্কার প্রভৃতি নিদ্রিত থাঁকিলেও বুদ্ধিতত্ব জাগিয়া থাকে বলিয়া এ সময় 
নুখানুভব অসম্ভব নয়। (কথা হইতে পারে-__বুদ্ধিতত্ব স্ুযুপ্তিকাঁলে জাগ- 

রিত থাকিলে অধ্যবসায় ( অর্থাৎ বুদ্ধিতত্বের বৃত্তি) হয়না কেন? ইহ 

বল! যায় না, কারণ-_বুদ্ধিতত্বের অধ্যবসায় হইতে হইলে মন এবং অহঙ্কার 

বৃত্তির অপেক্ষা করিয়।ই হইয়। থাকে স্বযু্তিকাীলে মন এবং অহঙ্কার 
নিদ্রিত বলিয়৷ উহাদের বৃত্তি হয় না, সুতরাং বুদ্ধিততের ও বৃত্তি বা 

অধ্যবসায় হয় না। পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তির (অর্থাৎ বুদ্ধিততের জ্ঞানরূগ 

পরিণাঁমের ) প্রতিবিষ্বই পুরুষের স্বরূপ-চৈতন্ত আচ্ছাদিত করিয়া 

থাকে। বুদ্ধিতৃত্বর বিনাশ হইলে পুরুষে বুদ্ধিতত্বের বৃত্তি বা জ্ঞানরগ 

পরিণামের প্রতিবিষ্বন সম্ভব পর হয় না, সুতরাং ইষ্টানিষ্ট বিষগ্োপলব্ধি 

হইতে পারে না এব*তজ্জনিত স্থথ ছুঃখেরও সম্ভাবনা থাকে না; হঃখের 

অত্যন্ত নিবৃতি বা মোক্ষ হইয়৷ থাকে । | তাৎপর্য -বিষয়ের সহিত 
ইন্জিয়ের সত্বন্ধ হইলে বিষয় সকল ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা বুদ্ধিতত্বে গ্রতিফলিত 

হইয়া থাকে ( অর্থ/ৎ অতি ্বচ্ছ বুদ্ধিতত্বে. বিষয়ের ছায়া পতিত হয়, এবং 

তাহাতেই বুদ্ধিতত্ব বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া উঠে অর্থাৎ 

বিষয়ের আকার ধারণ করে); ইহাই বুদ্ধিতত্বের জ্ঞানরূপ পরিণাম ব| 
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বুদ্ধিবৃত্তি। এইরূপ বু্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিষ্বিত হয় এবং পুরুষেও 

ৃদ্ধিবৃত্তিটা প্রতিবিদ্বিত হয়) এইবূপে পরম্পরের প্রতিবিষ্বনবশতঃ, 

পুরুষের অর্থাববোধ বা অর্থের উপলব্ধি হইয়! থাকে অর্থাৎ পুরুষ বাস্তবিক 

অসঙ্গ, নিগ্ডণ হইলেও বুদ্ধিতন্ব, জ্ঞানরূপে পরিণত বৃত্তি স্বরূপ স্বীয় অর্থা- 

কারতা প্রুতিবিশ্বন দ্বারা পুরুষে সমর্পণ করে বলিয়া পুরুষের ওপাধিক 

অর্থাকারত৷ হইয়া থাকে | (১)। পুরুষ অপরিণামী হইলেও ইহাই 

পুরুষের বিষয়োপলব্ধি বা বিষয়াবভাস। অপর পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ 

প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়! বুদ্ধি বৃত্তির যে স্কুরণ হয়, উহাই বুদ্ধির বিষয়ে- 

পলন্ধি। পুরুষ এবং বুদ্ধিতত্বের ' পরস্পরের প্রতিবিষ্বন বশতঃ পরস্পরের, 

ভেদ্র বা পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না; বুদ্ধিতত্ব পুরুষের চৈতন্কে নিজের 

ববেচনা করে ( অর্থাৎ নিজেতে শামি জানিতেছি এইরূপ অহং অন্ভব 
করে এবং পুরুষ নিগডণ হইলেও বিষয়াকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষে 

প্রতিবিষ্বিত হওয়াতে আমি ইহা জানিয়াছি, আমি সুখী, ছুঃখী ইত্যাদি- 
রূপে বুদ্ধিতত্বের ধর্ম-জ্ঞান, স্থখাদিকে নিয়া নিজের উপলদ্ধি করিয়া 

থাকে। পরম্পক্েক্ প্রতিবিষ্বন বশতঃ একে অন্তের ভাবে আচ্ছাদিত 

হইয়া পড়ে, পুরুষ নিজকে বদ্ধ ( অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট বিষয়োপলব্ধি জনিত স্থথ 

ছঃখাদি দ্বারা নিজকে সুখী, ছুঃখী ) বিবেচনা করে। পুরুষের এইরূপ 

সুখ ছুঃখাদির উপলন্ধিই ভোগ বলিয়া! কথিত হয়। বুদ্ধিতত্ব থাকাকাল 

'পর্ান্ত পরস্পরের প্রতিবিদ্বন বারণ করা যায় নী ঘলিয়৷ বুদ্ধিতত্বের বিদ্ধ- 
2৯ রী * 

-&) ইহ জবা পুষ্প এবং ক্ফটিকের দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে । জবা এবং -ক্ষটিক 

সন্নিহিত হইলে জবার লৌহিত্য এবং ক্ষটিকের চাকচিক্য যেরূপ পরস্পরে প্রাতবিস্বিত 

হয় (অথাৎ জবার লৌহিত্য ঘর! স্কটিক এবং স্ষটিকের চাকচিক্য দারা জবা আক্রান্ত) 

ত্য, তদ্রুপ পুরুষ এবং বুদ্ধিতত্বেরও পরস্পরের ধর্ম পরল্পরে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্তবের 

জ্ানরূপবৃত্তি পুরুষে এবং পুরুষের চৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হ্ইয়। থাকে। 



৯ কুসুমাগ্তলি-সৌরভ | 
৯ ৯৯, পি সপ সস ৯ ৯৯ ৯ ৯ ৭৯ ২৯৯ সস সস পপর কস মি 

মানে স্থখ ছুঃখাদদি-ভোগের নিবৃত্তি হইতে পারে না, মোক্ষ অসম্ভব হয় । 

মুক্তিলাভের উপায়-_সত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্যাবস্থায়ই মূল প্রকৃতি ; 

সাম্যাবস্থায় ধর্ম ধর্ম, স্থথ, ছুঃথ, জ্ঞান, ইচ্ছা। দ্বেষ প্রভৃতি গুণ সক অতি 

সপ্ন বলিয়া পুরুষের ভোগের (উপলব্ধির) অনুপযুক্ত ; সুতরাং মুল প্রকৃতি 

সাধবী স্ত্রীর সায় পুরুষকে স্বীয় শোভ। এ সকল গুণের ভোগ করাইবার 

নিমিত্ত অশেষ বিশেষরূপে সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতা হয় ( অর্থাৎ স্থলভাবে 
ধ্ী সকল গুণ যুক্ত মহত্বত্বািরূপে পরিণতা হয়)। স্ুতরাং প্রকৃতির 

মহত্তত্বাদিবূপে পরিণাম পুরুষার্থ। পুরুষ প্ররুতির প্রথম পরিণাঁম মহত্ব 

ৰা বুদ্ধিতত্বটাকে বিবেচনা পুর্বক বুঝিতে পারিলে (অশেষ বিশেষরূপে নিজ 

হইতে পুথক বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিতত্রের স্বরূপটা বুঝিতে পারিলে), প্রকৃতি 

নর্তকীর মত বিরতা হয় অর্থাৎ মহত্বত্বাদি ক্রমে আর পরিণতা হয় না। (১) 

কারণ-- প্রকৃতির শোঁভা-পর্বোক্ত ধর্মমাধর্ম্ম গ্রতৃতিযুক্তরূপে মহদাদি পরিণাম 

পুরুষের বুঝা হইলেই প্রকৃতি আমি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্টা হইলাম (অর্থাৎ 

পুরুষ আমাকে অশেষ বিশেষ রূপেই দেখিয়াছে ) বিবেচনা করিয়া কত 

কৃত্যা হয়; লঙ্জাঁশীলা রমণীর মত পুনর্বার পুরুষের দর্শর্নীভিলাধিণী হয় না, 

স্বীয় শোভা নিজেতে সংহরণ করিয়া থাকে । ইহাই হইল বুদ্ধিতত্বের 

বিনাশ বা প্র্কৃতিলয়। বুদ্ধিতন্ব প্ররুতিতে লীন, হইলে 'আঁর বিষয়াকারে 
বৃত্তির সম্ভাবনা! থাকেনা, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্বির প্রতিবিষ্বন বশতঃ পুরুষের 

স্বরূপ আচ্ছাদিত হইতে পারেনা । তাহা হইলে ইষ্টানিষ্ট বিষয়োপলবি- 

(১) নর্তকী যেরূপ রঙ্গ সভায় স্বীয় শোভা সম্পৎ-হাঁব, ভাব প্রভৃতি দর্শন করাইয়। 

উদ্দেশ্ট-সিদ্ধি নিবন্ধন নৃত্যাদি হইতে বিরতা হয়,তজ্প প্রকৃতি পুরুষের নিকট নানারূপে 

নিজ স্বরূপ প্রকাঁশ করিয়া পুরুষকে স্বীয় শোভা দেখাইতে পারিলে উদ্দে্ৃ-সিদ্ধি 

নিবন্ধন মহদাদি ক্রমে আর পরিণত। হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। 



নিশির | ৯১ 
টিসি শপে ২৯ সি শি পিস সস সস সি সস স্উিশ রি পিষ্ট প্পিশটিস্িতি 2 টিপি টি ছি উশ্পিস্পিস্পিস্টিপসিপি সি 

নিত স্থছুঃখাঁদির উপলব্ধি (খা ভোগের ) সম্ভাবনা থাকেনা, 

ত্রিবিধ ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা মোক্ষ হয়| 

উঃ-_কর্তৃধর্ নিয়্তার শ্চেতিতাচ সএব নঃ। 
অন্যথ| ইনপবর্গঠ স্তাদসংসারোহথবা প্রবমৃ। ১৫। মু 

নিযস্ত, সমুদয় ( অর্থাৎ সংঘটনকা রী-ধর্্ম ধর্ম, ইচ্ছা, বেষ, জ্ঞান, স্থুখ 
প্রভৃতি গুণ সকল) কর্তার ধর্শ, স্থতরং সেই. কর্তী-চেতন, ইহাই 
আমাদের মত। অন্যথ! অপবর্গ বা মোক্ষ হইতে পারেনা, অথবা 
'সার হইতে পারেনা) ইহা নিশ্চিত। 

উঃ-কর্তার ধরম বটে জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ। 

অচেতন নহে কর্তা ন্যায়ের আদেশ ॥ ১৬৭ 

জ্ঞান, ইচ্ছা আদি যদি বুদ্ধিতে সকল । 

মোক্ষ তরে সাংখ্য শাস্ত্র তা হ'লে বিফল ॥ ১৬৮ 

স্বরূপে উৎপত্তি যোগ্য কিংবা সদাতন। 

বুদ্ধি বদি, তবে বৃথা সাংখা-প্রবচন ॥ ১৬৯ 

সাংখ্যকারগণের কথিত যুক্তি আপাততঃ রমণীয় হইলেও উহা বিচার 
সঙ্গত হইতে পারেনা ) কারণ--আমার ইহা হউক্, আমি জানিয়াই ইহা! 

করিয়াছি, বিদ্বেষ বশতঃ কিছু করি নাই ইত্যাদি সার্বজনীন অন্ভভব ব 

শান, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রতৃতি পূর্বোক্ত গুণ সকল কর্তার ধর্ম্রূপে উভয়বাঁদি- 
সিদ্ধ: কিন্তু চেতন আমিই করিয়াছি, চেতন আমার ইহা হউক্ ইত্যাদি 
কপ সার্বজনীন অনুভবের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ব্যবস্থিত হইতে পারে না; 
সতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি গুণ সকল চেতন-কর্তা-আত্মারই ধর্ম 
খ সকল অচেতন প্রক্কৃতির গুণ হইতে পারেনা। শেঠ: এ সকল গুণ 



৯২ . কুম্ুমাপ্রলি-সৌরভ। 
সিসি সস্তার বি 

অচেতন প্রকৃতির স্বীকার কাীলে সাংখ মতে মোক্ষ অসন্তব বলিয়া দাংগ্য 

শাস্ত্র বিফল হয়। ' কারণ-_বুদ্ধিতত্ স্বরূপে ( অর্থাৎ স্বীয় গুণ পূর্বোক্ত 

ধর্মাধন্্ম গ্রভৃতিকে নিয় ) উৎপত্তি যোগ্য পদার্থ অর্থাৎ অনিত্য, জন্য 

হইলে বুদ্ধিতত্বের উৎপত্তির নিমিত্ত অদৃষ্ট কাঁরণ-ধর্ঘ্াধর্ম স্বীকার করিতে 
হয়, যেহেতু কা্ধ্য মাত্রের প্রতি দৃষ্ট বা ধর্মাধর্মের একতর কারণ। 
এমত অবস্থায় বুদ্ধিতত্বের উৎপত্তির পূর্বে অনৃষ্ট স্বীকার করিতে হয়) 

অনৃষ্ট। পরিণাম বা বস্তর বিকারাখ্মুক গুণ পদার্থ ; ইহা আশ্রয় ব্যঠিরেকে 
থাকিতে পারেনা স্থৃতরাং বুদ্ধিতব্বের উৎপির পূর্বের মূল প্রক্কৃতিকেই 

নষ্টের আশ্রয় বলিতে হয়; কিন্ত মূল প্রকৃতি অপরিণামিনী বা বিকার 

স্বরূপ নয় বলিয়া ধশ্মাধর্্ম প্রভৃতি পরিণাম বা বিকার, মূল প্রকৃতির হইতে 
পারে না। তাহা হইলে প্রকৃতির মূলত্ব বা অপরিণামাত্মকতাঁর ব্যাঘাত 
স্বীকার করিতে হয়। আর দি বুদ্ধিতত্ব সদাতন ( অর্থাৎ সর্বকাল স্থায 

নিত্য ) হয় তবে বুদ্ধিতত্বের বিনাশ অসম্ভব বলিয়া! সর্বদাই বুদ্ধিতত্ব এবং 

পুরুষের পরস্পর প্রতিবিষ্বন অবশ্ন্তাবী ; গ্ুতরাঁং পুরুষে বুদ্ধিতত্বের গুণ. 

ধর্্মাধন্্প্রভৃতির আরোপ বারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, পুরুষের মোগ্গ 
বা কৈবল্য অসম্ভব হয় ।। 

পু--চেতনের কথাবার্তী হইল অশেষ । 

অবশ্য মানিব কিন্ত্ব মতের বিশেষ ॥ ১৭৩ 

খাই, যাই, দিচ্ছি, মোর রূপের বাহার। 

কায়াকার রূপে আত্মা নিশ্চিত সবার ॥ :১৭১ 

চেতনের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এজগতে সমুদ্রায়ই কিছ 
চেতন নহে, চেতন অবশ্য মানিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলেও শরীরে 

যাদির অতিরিক্ত চেতন স্বীকার করিবার আবন্তকত! নাই। থাইতেছি 



প্রথমস্তবক । ৯৩ 
ন্পর্টিস্জপস্পাক্পি সপ উপাসতি পার্টি শালি স্পা ৬ ্পাি্িসিপসপিস্ািসপিস্পিসিপিস্পিস্পা সিস্ট উপসপাস্পিত শা 

বাইতেছি, দেখি, শর্নি প্রভৃতি অনুভব বশত্ঃ শরীর, ইনি প্রস্ুতিই 
চেতন আত্মা । ১ 

উঃ--নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্তো নৈকং ভূতমপক্রমাু। 
বামন! সংক্রমে। নাস্তি নচ গত্যন্তরং স্থিরে ॥ ১৬ মু 

অন্যে অন্তের ( অর্থাৎ একে অন্যের ) দৃষ্ট বস্ত প্ররণ করিতে পারেন৷ ) 
মপক্রমহেতু ( অর্থাৎ বিনাশহেতু ) একটা ভূত (অর্থাৎ বাল্য, যৌবন, 

বাদ্ধক্যের ভেদ থাকিলেও রঃ এক ) হইতে পারে না। বাসনার 

ক্রম ( অর্থাৎ বাল্য শরীরের বাসনা মুলে যুবাঁশরীরে এবং যুবাশরীরের 
বাদনা মূলে বৃদ্ধ শরীরে বাসনার উৎপত্তি) হয় না । স্থির পক্ষে অন্য 

গতি বা উপায় নাই। 

উ£-_চার্ববাকের মোটা কথা শুনিতে মধুর । 

যুক্তির চাপানে পড়ে হয়ে যাবে চুর ॥ ১৭২ 

আমি ত দেখেছি কত নদী উপবন। 

বল ত কেমন তার! করিয়! স্মরণ ॥ ১৭৩ 

বলিতে পার না, শুন সিদ্ধান্ত বচন। 

অনুভব কর্তা যেবা তাহার স্মরণ ॥ ১৭৪ 

বাল্য যুবা বৃদ্ধ দেহ এক হতে নারে। 

ূর্বব নষ্ট হ'লে পরে জনমে যে আরে ॥ ১৭৫ 
কাল্যের বাসনা মূলে বৃদ্ধের স্মরণ । 
অকৃতের অভ্যাগম ঘটে বিলক্ষণ ॥ ১৭৬ 
কার্যা কারণের ধর্ম সঞ্চারে সহায় ?। 

অভিব্যান্তি দোষে উহা বলা নাহি যায় ॥ ১৭৭ 



৯৪ কুহ্থমাঞ্জলি-সৌরভ। 
কচ 

৯ ৯ বি সি পি সস এস সস ৯ সপ সি সস সি সস পপি পপি সপ সিস্সি শি এ সস, ৯ সপ সপ শি আস 

মাতৃ-অনুভব হ'তে হয় না স্মরণ | 
ভূমিষ্ঠ শিশুর, তাই নিষেধ বচন ॥ ১৭৮ 

উপাদান বাসনার উপাদেয়ে গতি। 

তা'ভতে স্মরণ হয়, অসম্ভব আতি ॥ ১৭৯ 

দেহ হ'তে করচ্ছেদে পুর্ব দেহ মৃৃত। 

প্রয়োজন তরে হয় ধৃত বস্তু প্মুত ॥ ১৮০ 

খণ্ড দেহে ছিন্ন কর উপাদান নয়। 

কিরূপে সম্ভবে তবে স্মৃতির উদয় ॥ ১৮১ 

দাঁম্তিকতা ছেড়ে বটে করিলে বিচার 

শরীর চেতন বলা কথা মাত্র সার ॥ ১৮২ 

ইন্দ্িয়াদি সচেতন কিংবা প্রাণগণ | 

উক্ত' প্রায় যুদ্তি” মূলে চৈতন্য খণ্ডন ॥ ১৮৩ 

বিজ্ঞানের যৌগপদ্ অসম্তব ঝলে। 

মনের অণুত্ব ধণ্ম বলে ত সকলে ॥ ১০৪ 

চৈতন্য মনের ধন্ম করিলে স্বীকার । 

অপ্রত্যক্ষ চৈতন্যের হয় ছুর্ণিবার ॥ ১৮৫ 

উ- স্মৃতি এক প্রকার জ্ঞান; উহা! পূর্ধান্ভৃত বস্তরই হইয়া থাকে; 

সুতরাং শ্ররণের প্রতি পূর্বান্থভবকে কারণ বলিতে হয়। পূর্বে অনুভূত 

না.হইলে বস্তর স্মরণ হয় না এবং যে ব্যক্তি যে বস্তর অন্ুতব করিয়াছে 

& ব্যক্তিরই এবস্তর ক্লরণ হইয়া থাকে, একে অন্যের অনুভূত বন্তঃ 

শ্ররণ করিতে পারে না) স্থৃতরাং অন্ুভব এবং স্মরণের কর্তী এক হওয়া 

আবশ্তক | পক্ষান্তরে পরিমাণ ভেদে বন্তর ভেব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বিয়া 



গ্রথমস্তবক । ৯৫ 
পপি স্পিস্পস্পি্পিস্পিিি 

বাল্য, যুবা, বুদ্ধ শরীর পরম্পর বিভিন্ন। এমত অবস্থায় শরীরাদিরে 

চেতন আত্মা স্বীকার করিলে বাল্য শরীরে অনুভূত বস্তুর শ্ররণ, যুব! কিংব! 
বৃদ্ধ শরীরে হইতে পারে না । তাহা হইলে অন্ভভব এবং শ্বরণের কর্তার 

একত্বের ব্যাঘাত স্বীকার করিতে হয়; চৈত্র কর্তৃক দৃষ্ট বস্ত ও মৈত্র করণ 
করিতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না; অথচ আমরা বাল্যাবস্থায় যাহা 

দেখিয়াছি, যুব! কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় ও এরূপ কোনও কোনও বস্তুর ক্লরণ 

করিয়া থাকি? (স্ৃতরাং শরীরাদির অতিরিক্ত নিত্য-চেতন-আত্মা অবস্থ 

স্বীকার কারতে হয়,)এবং তাহ! হইলেই পূর্বোক্ত দোষ ঘটিতে পারে না। 

কারণ_যে আত্মা বাল্যে দেখিয়াছে এঁ আত্মাই যুব! কিংবা! বৃদ্ধাবস্থায় 

শ্বরণ করিয়া থাকে, কোনও রূপ অন্থপপত্তি হয় না । কথ! হইতে পারে-_ 

কার্যর অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে কাঁ্যের অধিকরণে নিয়ত অবস্থিত হওয়া 

কারণের ধর্ম (অর্থাৎ কারণত্ব ) বলিয়! ঘি, ত্রি, ক্ষণ মাত্র স্থায়ী বাল্যের 

অনুভব বহু পরবত্তঁ যুবা কিংবা বৃদ্ধ কালে ন্্রণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
হইতে পারে না, স্থৃতরাং বালোর অনুভব বুবা কিংবা বৃদ্ধ কালীন ন্্ররণের 

কারণ হইতে পারে না) এমত অবস্থায় পূর্ববান্থতব অনুভূত বস্তু বিষয়ে 

সংস্কার জন্মাইয়। এ সংস্কার দ্বারা ( অর্থাৎ অন্থুভব এবং শ্রণের মধ্যবর্তী 

সংস্কার স্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে ) পরবর্তী ক্মরণের কারণ হইয়! থাকে, ইহ। 

অবস্ত স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে শরীরাদির অতিরিক্ত চেতন- 

নিত্য-আত্মা স্বীকার করিবার আবশ্তকতা নাই ; কারণ-_বাঁল্য শরীর- 

কৃত অনুভবের দ্বারা উৎপন্ন সংস্কার যুবা কিংবা! বৃদ্ধ শরীরে সঞ্চারিত | 

হইয়াই যুবঝ। কিংব! বৃদ্ধকালে ন্্রণ জন্মাইয়া থাকে, এরপ স্বীকার 
করিলেই চলে, অনুভব এবং শ্ররণের কর্তী এক হওয়ার আবস্তকত| নাই ! ৮” 

ইহাও ঠিক নহে) কারণ - বাঁল্যশরীর-কৃত অনুভব জন্য সংস্কার যুবা কিংব! 

বৃদ্ধ শরীরে সঞ্চারিত হয় বলিলে, সংস্কার-সঞ্চারের বিশেষ নিয়ম স্বীকার 



৯৬ ৃ কুম্ুমীঞ্জলি-মৌরত। 
এ পাস্তা সি স্পা রশি 

স্পিন সপ্ন 

করিতে হয়; নতুবা চৈত্র-কৃত অনুভব জন্য সংস্কার মৈত্রে সঞ্চারিত ই 

চৈত্রের দুষ্ট বস্ত ও মৈত্র প্ররণ করিতে পারে, কিন্তু তাহ! হয় না । যদি 
বল! যায় অনুভব-কর্তা এবং ম্রণ-কর্তীর কার্ধ্য কারণ ভাবট্ সংস্কার- 

সঞ্চারের নিয়ামক, . চৈত্র-শরীর এবং মৈত্র-শরীর একে অপরের কার্ধ্য 

কিংবা কারণ নয় বলিয়াই চৈত্রের অনুভব জন্য সংস্কার মৈত্রে সঞ্চারিত হয় 

না এবং সেই নিমিত্তই চৈত্রের দৃষ্ট বস্ত মৈত্র ব্মরণ করিতে পারেনা £ কিন্ত 

বাল্য শরীর যুব! শরীরের এবং যুবা শরীর বৃদ্ধ শরীরের কারণ বলিয়া 

পরস্পরের কার্ধ্য কারণ ভাবের বলে বাল্য শরীর-কৃত অনুভব জন্য সংস্কার 

যুব! কিংবা বৃদ্ধ শরীরে ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবংশী নিমিত্তই এ 

স্কার দ্বারা বাল্য শরীরামুভূত বন্তর স্মরণ যুব! কিংবা বৃদ্ধ শরীরে হইয়া 

থাকে। এরূপও বলা যায় না; ক।রণ-_তাঁহ। হইলে মাতৃ শরীর পুত্র 

শরীরের কারণ ববিয়! মাতার অনুভূত বস্ত সহন্ধেও পুত্রের প্ররণ হইতে : 

পারে, কিন্তু তাহা হয় না। "যদি বলা যায় সামান্তঃ কার্য কারণ-ভাৰ 

ংস্কার সঞ্চারের নিয়ামক নয়, কিন্তু অনুভব এবং দ্বরণের কর্তার উপাদান 

উপাদেয় ভাবই সংস্কার সঞ্চারের নিয়ামক (অর্থাৎ উপাদান শরীর-কত 

অন্ুতব জন্য সংস্কার উপাদেয়-শরীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে)। মাতৃ-শরীর 

পুত্র-শরীরের উপণদান নয় বলিয়াই যাতৃ-শরীর-ক্কৃত অনুভব জন্ত সংস্কার 

পুত্রে সঞ্চারিত হয় না। এবং এঁ নিমিত্ত মাতার অনুভূত বস্তও পুত্রের 

শ্ররণ-পথবন্তা হর না। বাল্যশরীর যুবাশরীরের এবং ুবাশ্রীর বৃদ্ধশরীরের 

উপাদান বলিয়াই বাল্যের অন্থতব জন সংস্কার ধু কিংবা বৃষ্-শরীরে ক্রম 

সশরিত হইতে পারে বলিয়! বাল্যের অন্তত বস্তও যুবা কিংবা বৃদ্ধাবস্থায 

মরূণ-পথবর্তী হইয়া! থাকে । ইহাও ঠিক নহে, কারণ_হস্ত বিনষ্ট হইলেও 

হস্তধার| অনুভূত বস্তর ন্ররণ হইয়া থাকে ) এরপ স্থলে হস্তবিহীন থও 

শরীরে হস্তযুক্ত শরীর-কৃত অনুষ্ঠব ঝন্ট সংস্কার সারিত হইতে পারে না 



প্রথমধ্তবক | ৯৭ 
০১০২, ৭৯০৯ ৮৯ সত সিসি সি সি সিসি সিসি সিসি স্পিপসিিস্সিসটিস্সিসসি 

বিয়া হস্তযুক্ত শরীরামুভৃত-বস্তুর দ্্রণ হস্ত বিহীন থণ্ড শরীরে হইতে 

পারে না, যেহেতু হস্তযুক্ত শরীর হস্ত-বিহীন থণ্ড শরীরের উপাদান কারণ 
নয়। এইরগ্ন চক্ষু, কর্ণ প্রত্ৃতি ইন্দ্রিয় সকলকেও চেতন আত্ম! স্বীকার 

করা যায় না) কারণ_-তাহ। হইলে এরূপ দোঁষই ঘটে, অর্থাৎ চক্ষু বিনষ্ট 
হইলে চক্ষু দ্বারা অনুভূত বস্তুর ম্ররণ হইতে পারে না । যদি বলাযায় 
মন নিত্য পদার্থ, যে মন পূর্বে অনুভব করিয়াছিল এঁ মনই পরে ন্তরণ 

করে বলিয়া মনকে চেতন-আত্মা স্বীকার করিলে কথিতরূপ দোষের 

সন্তাবনা নাই, সুতরাং মনই চেতন-আত্মা ; ইহাও ঠিক নহে, কাঁরণ-_ 
চাক্ষুষ স্পার্শন, রাঁসন প্রতৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল একই সময়ে হয় না, 

সুতরাং মনের পরিমাণ নিরতিশয় ক্ষুদ্র ভের্থাৎ মনকে অণু পরিমাণ যুক্ত ) 
স্বীকার করিতে হয়। ১। এমত অবস্থায় মনকে চেতন-আত্মা স্বীকার 

করিলে মনে আশ্রিত চৈতন্তের প্রত্যক্ষ ( অর্থাৎ আঁমি জানিয়াছি। ম্্রণ 

করিয়াছি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ) হইতে পারে ন1 ) যেহেতু যে আধারে যে বস্তর 

প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে সেই আধারটী মহৎপরিমাণ যুক্ত হওয়া আবশ্ক | 

আমি জানিয়াছি এইবপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা যদি আমি স্বরূপে মনকে বিষয় 

করে বলা যায়, তাহা হইলে অণুপরিমাণ যুক্ত বস্তর প্রত্যক্ষ স্বীকার কর! 
হয়; কিন্তু অনুপরিমাঁণ যুক্ত বন্তর প্রত্যক্ষ হয় না.। তাহা হইলে পৃথিবী 
জল প্রভৃতির পরষাণুরও প্রত্যক্ষ হইত। অতএব মনকে নিত্য-চেতন- 

আত্মা স্বীকার কর! যায় না; শরীরাদির অতিরিক্ত নিত্য চেতন-আত্মা 

অবস্ত স্বীকার করিতে হয়।// 

পু-ক্ষণে জাত সমাহিত এববিশ্ব প্রকৃতি। 
কিছুই রয়না স্থির শুগ্যেতে নিবৃতি ॥ ১৮৬ 

(১) গরিশিষ্টে যদ শব অব্য । 

স্মিপ৯সসটি্সসি ছ িসসটি প০ 



চে 

৯৮ কুুমাঞ্জলি-সৌরত । 

কুর্ববব্রপতা৷ বটে বস্তুর লক্ষণ। 

ক্রিয়াকারী ভাৰ সত্তা নহে সদাতন ॥ ১৮৭ 

উৎপত্তি ক্ষণেতে স্থিতি বটে চরিতার্থ ।* 

জন্ম আর লয় ক্রমে ইহাই যথার্থ ॥ ১৮৮ 

অবয়বী স্বতন্তর বুঝ! বটে ভূল । 

পরমাণু পু্জমাত্র কিছু নহে স্থুল ॥ ১৮৯ 
অনুতব-কর্তী পূর্ববপরমাগণু চয়। 

উন্তরের উপাদান নাহিক সংশয় ॥ ১৯০ 

উপাদান বাসনার উপাদেয়ে গতি । 

ও তা*হতে স্মরণ হয় নাহি কিছু ক্ষতি ॥ ১৯১ 
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঘাবতীয় বগ্তই জন্য এবং বিনাশী) বস্ত সকল জন্নিয়া 

পরক্ষণেই লয় পায়। অনাদি কাল হইতে বিশ্বের ক্রম এইরূপেই চলিয়া 

আমিতেছে এবং অনন্তকাল এইরূপেই চলিবে। বিশ্বের কোনও বস্তুই 

নিত্য (অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ হীন ) কিংবা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। 

প্রত্যেক বস্তই চরমে মহা শূন্যে লীল হইয়া! যায় এবং আঁদিতেও' মহা শৃ্তেই 
লীন থাকে। শৃন্ঠতাই নির্ববাণ। জববুদ্ধদের মত ক্ষণ কাঁলের নিষিত্তই বন্ধ 
সকলের সত্তা) বস্তু মাত্রই ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী অর্থাৎ ক্ষণিক | তাৎপর্য্য__ 

বস্ত মাত্রই স্বলক্ষণ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুরই স্বকীয় একটী লক্ষণ বা বিশি- 

তা ( অর্থাৎ অনন্য সাধারণ ধর্ম) আছে এবং উহ! আছে বলিয়াই বন 

_ সকল পৃথক্ পৃথক্ নাম দ্বারা (অর্থাৎ ঘট, পট, ইহা, উহ! ইত্যাদি শব 
বারা ) উক্ত হইয়া থাঞচে। ৮প্বালক্ষণ্ বা স্থীয় বিশিষ্টতাই স্তর বস্তত্বব 
বাক্তিত্ব এবং ইহা নিয়াই বস্তর অস্তিত্ব) ঘট, পট গ্রনভৃতি বন্ত সকণের 
ব্যক্তিত্ব ( অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় বিশিষ্টতা বা! স্বালক্ষণ্য ) আছে বলিয়াই ইহার 
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অস্তিরূপে প্রতীত ইহয়া থাকে; নতুবা একান্ত অসৎ মধ্যেই গণ্য হইতি। 
ব্ক্কিত্ব-বিহীন একান্ত অসৎ, অর্থাৎ তুচ্ছ আকাশ কুন্ুম। এখন দেখা 
ঘাক্ বস্তর স্বালক্ষণ্য বা স্বীয়বিশিষ্টতা কি? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনও 

বস্তুই কুর্বন্রূপ বা কার্য্যোন্ুখ ন! হইয়া দূর ভবিষ্যতে কাঁধ্য করিবে রলিয়| 

বসিয়া থাকে না। প্রত্যেক বস্তৃই কুর্বব্রপ বা কার্যেন্থুখ (অর্থাৎ কার্ধ্য 

করিতে প্রস্তত )। বস্ত্র সকল কুর্বদ্রপ হইয়ই ক্রমে জন্মে অর্থাৎ কুর্ব- 

দপতা বা কায্যোনুখতা ধন্ম্টীকে লইয়।ই স্ষটি-ক্রম ব! হৃষ্টি-প্রবাহ 
( অর্থাৎ একটীর পরে আর একটীর উৎপত্তি) চলিয়া আসিতেছে । সুতরাং 

ফুব্বদ্রপতা৷ বা কার্য্যোনুখতা! (অর্থাৎ কার্য করিতে প্রস্তুত হওয়াই ) বস্তুর 

স্ালক্ষণ্য বা বিশিষ্ঠতা ; এবং ইহাই বস্তত্ব । এই বিশিষ্টতা বা বস্ত্র সমুদয় 

বস্তুর এক নহে, ইহা ব্যক্তি ভেদে নানা) সুতরাং ইহাই ব্যক্তিত্ব। 
কাঁরণ-_একের কুর্বন্ুপতা বা স্বীয় বিশিষ্টতা অপরে থাকে না, ইহা অবশ্ঠ 

দীকার করিতে হয় যেহেতু কোনও বস্তই সমুায় কার্যে উন্ুখ নয় 
এবং বস্ত সমকলও কোনও একটা কার্ষেয উন্মুখ হয় না, প্রত্যেক বস্তরই 
কার্য স্বতন্ত্র; অতএব বলিতে হয় বস্ত সকলের একটা কুর্বন্রপতা বা কাধ্ঠোনু-। 

খত। নাই অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র কুর্বদ্রপত| স্বতন্ত্র অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তু 

বিভিন্ন কার্য করিতেই প্রস্তুত । ঘট যে বিশেষ কার্য্যটী করে, পট তাহ! 

করে না) এই ঘটট যে বিশেষ কার্য করে, অপর ঘট তাহা করে না) এবং 
বাক্তির ভেদ ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ।৬ৃতরাং ইহা অবশ্তই স্বীকার করিতে 
হইবে ষে প্রত্যেক বস্ত বা ব্যক্তিতে এক একটা কুর্বন্রপতা আছে অন্থা 
বাক্তি সকলের ভেদক কিছুই থাকে না, বস্ত সকল এক অভিন্ন হইয়া 

গড়ে। এঁকে যেকাধ্য করে অপরের সেদিকে লক্ষ্য নাই, সকলেই 
স্বাধীন, একের সহিত অপরের কোনওরূপ সহযোগিতা নাই, সকলেই স্ব স্ব. 
রো ব্যস্ত। এই যে এক একটা বস্তুতে এক একটা কুর্বন্ধপতা স্বীকার 
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করিতে,হয়, ইহাই বস্তুর স্বালক্ষণা বা স্বীয় বিশিষ্টতা অর্থাৎ অনন্যসাধারণ 

ধর্শসা্ যাহার কথিতরূপ স্বালক্ষণ্য বা স্বীয় বিশিষ্টত। আছে উহাই বন্গ 

পদ্ববাচ্য। স্বীয় বিশিষ্টতা-ব্ভিত নাম, রূপ-হীন অর্থাৎ তুচ্ছ আকাশ 
কুহ্থম । এমত অবস্থায় বন্ত সকলকে দীর্ঘকাল স্থায়ী শ্বীকার করা যায় 

না; কারণ--তাহা হুইলে প্রত্যেক বস্তুর দীর্ঘস্থিতি কালের ( অর্থাং 

উৎপত্তির পরক্ষণ হইতে বনুপরবন্তী বিনাশ ক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের) 

প্রতিক্ষণে স্বকীয় কার্ষের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়; অথব। বদ 

সকলের স্বীয় স্বীয় বিশিষ্টত| বা ব্যক্তিত্বের অভাব স্বীকার করিতে হয় 

অথবা একত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্বয়ের সমাবেশ শ্বীকার করিতে হয়। কিছ 

উহার কোনটাই হইতে পারে না । দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে_ 

মনে কর-_ ক্গেত্রস্থ যে বীজ ব্যক্তি হইতে যে অঙ্কুরটী জন্মে এ বীজ বাক্তি- 

কেই এ অঙ্কুর স্বরূপ কার্ষ্যের কুর্বদ্রপ বলিতে হয়; শ্ুতরাং এ অ্থর 
স্বরূপ কার্ধ্যের কুর্বদ্রপতাই (অর্থাৎ এ অসুর স্বরূপ কার্ধা করিতে প্রন্থত 
হওয়াই $ এ বীজ ব্যক্তির স্থালক্ষণ্য বা বিশিষ্টতা অর্থাৎ ব্যক্কিত্ব। এম 
অবস্থায় এ বীক্ষ ব্যক্তিকে যদি দীর্ঘকাল স্থারী স্বীকার কর! হয়, তবে 

উহার দীর্ঘস্থিতি কালের প্রতিক্ষণে এ অন্ুরটীর পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি হই 
পারে) কারণ--এ অস্কুর স্বরূপ কাঁধ্য করিতে প্রস্তুত হওয়াই ধনী 

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা স্বভাব অর্থাৎ বিশিষ্টতাঅথচ অসুর স্বরূপ কার্ধটা 

করিবে না ইহা হইতে পরে না; কিন্ত. উৎপন্নের পুনরুৎপত্তি অসম্ভব, 
যে বস্তটী একবার জন্িয়াছে উহা আর কদাছ হনে না। | যদি বলা ঘায় 

' বীজ ব্যক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও নিজের উৎপত্তিক্ষণেই' উহ! এ 

নুর স্বরূপ কার্ধযের কু্কীপ (অর্থাৎ & অযুর স্বরপ কার্ধ করিতে গ্রস্ত 
. হইয়া উৎপর হওয়াই এ বীঙ্গ ব্যকির স্বীয় বিশি্টতা ( অর্থাৎ বাক্তিত্ব) 
তাহা হইলে উৎপাত্তির পরবতী দীর্ঘস্থিতি কালে উহাকে স্থবীস্ব বিশিষ্ট 
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অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব-বর্জিত স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ দীর্ঘস্থিতি কাঁলে উহাতে 

স্বীয় বিশিষ্টতা “বা ব্যক্তিত্বের অভাব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু স্বালক্ষণ্য 

বাস্বীয় বিশিষ্টত1-বর্জিত তুচ্ছ অবস্ত বলিয়া স্বালক্ষণ্য-বর্জিত এ বীজ 
ব্তির দীর্ঘস্থিতি কাল কল্পনার বিষয় হইতে পাঁরে না। তর্ক স্থলে 

রূপ স্বীকার করিলে একই বীজ ব্যক্তিতে এ অস্কুর স্বরূপ কার্য্ের 

কুর্ধদ্রপত্ব এবং উহার অভাব স্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্মঘ্য়ের সমাবেশ স্বীকার 

করিতে হয়, কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্ম দ্বয় একত্র থাকে না। তং এবং গোত্বের 

অভাঁব একই গোব্যক্তিতে থাঁকে না; ভাব এবং অতাব পরস্পর বিরুদ্ধ ; 
যাহা বিরুন্ধ ধর্ম্মাধ্যস্ত তাহা এক হইতে পারে না, সুতরাং এ বীজ ব্যক্তিকে 

দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকাঁর করা যায় না। উহাঁকে ক্ষণ কালমাত্র স্থায়ী অর্থাৎ 

ক্ষণিকই স্বীকাঁর করিতে হয়; নিজের উৎপত্তির পরক্ষণে উহা স্বালক্ষণ্য 

বা স্বীয় বিশিষ্টতা এ অস্কুর স্বরূপ কার্য্যের কুর্বরিপ্ত-বঞ্জিত বলিয়া উহা 
নিজের উৎপত্তির পরক্ষণে তুচ্ছ অবস্ত। এইরূপে বস্ত মাত্রকেই ক্ষণিক 
স্বীকার করিতে হয়, বস্ত মাত্রই ক্ষণিক" অর্থাৎ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। বস্ত্র 

স্থিতি বা বিদ্বমানত! উৎপততিক্ষই পরিসমাপ্ত। 
ধীরভাবে চিন্তা করিতে গেলে দেখা যায় ফুর্ববন্রপত্ব, ক্রিয়াকা রিত্ব, সত্তা 

প্রভৃতি কয়টা শব ফলতঃ একার্থেই পধ্যবসিত। বস্তমাত্রই কুর্বব্রপ 

অর্থ[ৎ কাধ্য করিতে গ্রস্থৃত। অব্যবহিত পরক্ষণে কাঁধ্য করিবে না 

এরূপ ভাবে কোনও বস্তই বসিয়।৷ থাকে না অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য 

করাই বস্তর স্বভাঁব। 'কাধ্যোগুখ বা অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য করিবে 
এইরূপ বস্তকেই, কুর্বদ্রুপ বলা হয়। সুতরাং যাহা কুর্বন্রুপ উহা অরশ্তই 
কার্ধোর অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে অবস্থিত ফলতঃ ইহাই বুঝা যায়। কার্ধ্য 
করিবার নিমিত্ত প্রস্বত না হইয়া জন্মে না বলিয়াই বস্তর একটা নাম 

কর্বজরপ | আর ক্রিয়াকারী শব্দের অর্থ কাঁধ্য করাই স্বভাব যার, সুতরাং 



১৪২ কুন্মাঞ্জলি-সৌরভ। 
স্পিস্পিিস্পিস্পিস্িসসসপিস্প সিসি সিভি 

ক্রিয়াকারিত্ব শব্ষের অর্থ কার্ধের জনকত্ব বা কার্য করা স্বভাব অর্থাং 

কার্য্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে অবন্ত অবস্থিত হওয়া । বস্তমাত্রেরই কাচ 
করা স্বভাব, কোনও বস্তই অকারণ নহে, যাহা ক্রিয়াকারী বা কারণ নয় 

অর্থাৎ কার্ধ্ের অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে অবস্থিত নয়। উহা! আকঞ্চিৎকর তুচ্ছ 

আকাশ কুম্বম। উিভয়থাই দেখা যাইতেছে বস্তমাত্র অবশ্তই কায্যের 

অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে অবস্থিত হইয়া থাঁকে বলিয়া বন্তমান্রকেই ক্রিয়াকারী 

বা কুর্বদ্রপ বলা হয় এমত অবস্থায় কুর্বন্রুপত্ব এবং ক্রিয়।করিত্ব ফলত; 

একার্থেরই বোধক ইহা! অবপ্ত স্বীকার্য/। “এই কুর্বজ্রপত্ব বা ক্রিয়া 
কারিত্বই বস্তর সত্তা বা বিদ্যমানতা | কারণ--সত্তা। বলিতে বুঝা থাঁয় 

সৎ-ত1-সত্বা_অর্থাৎ সতের ভাঁব-অস্তিত্ব বা বিদ্বামানতা। যেহেতু 

করণ হওয়াই অর্থাৎ কারধ্যের অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে অবস্থিত হওয়াই বস্তুর 

স্বভাব সেই হেতু কালাস্তরে বস্তর অবস্থিতি (১) অর্থাৎ বিগ্বমানতা 
স্বীকার করা যায় না; এ সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা 
হইয়াছে । সুতরাং কুর্কদ্রপত্ব বা ক্রিয়। কারিত্বই অর্থাৎ ফলতঃ কাধ্যের 

অব্যবহিত পুর্বাক্ষণে অবস্থিতি ব ক্রিয়াকারী কালে বিদ্যমান হওয়াই সতের 

ভাব অর্থাৎ সতত । এমত অবস্থায় কুর্ধন্পত্ব, ক্রিয়াকারিত্ব, সত্তা গ্রভৃতি 
শব্ধ ফলতঃ একার্থেরই বৌধক, ইহা|,অবশ্ঠই স্বীকাঁধ্য। ক্রিয়াকারী বা 

করণীভূত বন্তমাত্র ক্রিয়াকারী কাঁলেই অর্থাৎ কার্ধ্যের অব্যবহিত পুর্ব 

ণেই সং। বস্তমাত্রেরই ক্রিয়াকারিত্ব বা 'কার্যোনুখত। স্বভাব এবং 

কার্য্য বস্ত ও পরবর্তী কার্ধের কারণ, সুতরাং কার্য বস্তও ক্রিয়াকারা 

কালেই সৎ বা বিগ্তমান থাকে, কালাস্তরে বিশ্বমান হয় না তাং সন্ত 
ব্ত মাত্রের পৃথক্ পৃথক. কুর্বক্ধপতা বা ক্রিয়াকারিত্ব হ্বভাব মাত্র | «এ 

টি 

(১) কালে বস্ত্র অবস্থিতি, কালে বস্তয় স্ন্ধ॥ ইহাই বস্তর বিদ্যমানত। | 



প্রথমন্তবক | ১৬৩. 

সন্ত! নৈয়ায়িকাদি সম্মত নিত্য এবং অনেক 'সমবেত-জাতি বিশেষ নহে। 
এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা কর! যাইবে । বর্তমান আলোচনায় আমরা 

বুঝিতেছি যে কুর্বজ্পতর ক্রিয়াকারিত্ব) তা একই বস্তু এবং দীর্ঘকালের 

নিমিত্ত ইহা বস্তুতে স্বীকার করা যাঁর না। ইহা কার্যের অব্যবহিত 

পূ্বক্ষণেই পরিসমাপ্ত। পূর্বেও ইহা বলা হইয়াছে সৃতরাং বস্তমাতই 
্বস্বর্রিয়াকারী কালে অর্থাৎ স্বকীয় কাঁ্যের অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে সৎ, 

কালান্তরে বস্তর সত্তা নাই, ক্ষণ কালের নিমিত্তই বস্ত সফলের সত্তা; 

বস্ত মাত্রই ক্ষণিক অর্থাৎ ষাহা সৎ তাহাই ক্ষণিক 1(১% 

১" বস্তর ক্ষণিকত্ব পক্ষে আরও যুক্তি এই--কোঁনও একটা নির্দিষ্ট কাধ্য 

নির্দিষ্ট কোনও একটা কারণ দ্বারাই হইয়া থাকে ; একটা কার্ধ্যের নিমিত্ত 
বহু কারণের সমাবেশ অনাবশ্তক ) বস্ত সকলের কেহই পরমুখাপেঞ্গী নহে, 

সকলেই স্বাধীনভাবে যাঁর যার কারধ্য করিয়া যাইতেছে? বিশ্বের ইহাই 

স্বভাব ।- স্থতরাং যে বস্ত যে সময়ে যে কার্ধ্য করিতে সমর্থ, এ বস্ত 

এ সময়ে এ কার্য অবন্তই করিয়া থাকে এবং যে বস্ত ষে সময়ে যে কাঁ্ধ্য 

করিতে অসমর্গ, এ বস্ত এ সময়ে এ কাঁধ্য কিছুতেই করিতে পারেন! ; ইহা 
অবশ্য স্বীকা্ধ্য। এমত অবস্থায় বস্ত সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ( অর্থাৎ 

ইদ্ানীস্তন বস্তুর বিগ্ঘমানতা। অতীত অনাগত কালে স্বীকার করিলে, ফল 

কথা কুশুলস্থ ২) এবং ক্ষেত্রস্থ বীজার্দি এক আনন হইলে) একই 

বস্তুতে কার্যের উৎপাদন সামর্থ্য বা কার্যোপধোগী শক্তি বিশেষ এবং 

(১) উপর্য্যধোভাবে বিশ্যত্ত একশতটী উৎপল পত্র তীক্কা গ্র নী দ্বার] বিদ্ধ করিতে 

যে সুক্ষ সময়ের আবশ্যক উহার একশত ভাগের একভাগুনয়ে একটী উৎপল পত্র বিদ্ধ 

হয়। এ এফটী উৎপল পত্র বিদ্ধ করিতে ষে সুল্সতম সময়ের আবশ্যক উহাই ক্ষণ। 

(২) কুশুল--ধান্যাদি শত্ত রাখিবার স্থান, বাহার+ প্রচলিত নাম মড়াই, গোলা 
প্রভৃতি । 



১০৪ কুন্মাঞজলি-সৌরত | 
৮ স্পা সিসি সি সপ সি ২ ৬৯-৬৮-৭৬০৯ ৬ ৭৯১ “৯ ৯ ৯১ সি অপ সি আর গ্রাস আব 

উহার কিনি (ফল কথ! একই বীজে অন্কুর বননোপযোগী স!মর্থ্য এবং 

উহার অভাব ) স্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্মছয় স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত একই বস্তু 

পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্্াক্রান্ত হয় না) ইহা ইতংপূর্বেই বলা হইয়াছে। 

স্থৃতরাং দীর্ঘকাল স্থায়ী রূপে আপাততঃ গ্রতীয়মান বস্তু সকল ও প্রতি. 

ক্ষণেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, ইহ! অবশ্থ স্বীকার্ধ্য | তবে আপাততঃ দৃষ্টিতে 
রন্পপ বস্ত সকলকে ( অর্থাৎ ক্ষেত্রস্থ এবং কুশুলস্থবীজাদিকে ) দীর্ঘকান 

স্থায়ী একটী বস্ত বলিয়া বুঝ| যায় বটে ( র্থাৎ কুণুলস্থবীজব্)ক্তিই ক্ষেত্রস্ 

হইলে অস্কুর জন্মায় এরূপ জ্ঞান হয় বটে ) কিন্তু উহা! ভ্রমজ্ঞান || বস্থর 

উৎপত্তি-ক্রম এত হুমম এবং এত ভ্রুত যে আপাততঃ দৃষ্টিতে উহা ধরা 

পড়ে না [যমন বৈদ্যুতিক আগুণ জািবাঁর ঘূর্ণায়মান চাকাঁটীকে 

দেখিবামাত্র বুঝা যায় না যে চাকাটা থুড়িতেছে, স্থির ধলিয়াই মনে হয, 
তদ্রপ এক বলিয়৷ প্রতীয়মান বস্তু সকলও এত দ্রুত এবং এত স্ুপ্মুভাবে 

পরিবদ্তিত হয় যে এঁ পরিবর্তন আপাততঃ দৃষ্টির বিষয় হয় না) উহাদের 

সাদৃপ্ত থাকাতে এবং ক্রুত পরিবর্তন বশতঃই উহাদের ভেদ আপাতত; 

দৃষ্টির বিষয় হয় না, এক অভিন্ন বলিয়া ত্রম হয়। বাস্তবিক এক অভি 

য়া প্রতীয়মান বন্তও দীর্ঘকালের নিমিত্ত একটী বসন্ত নহো তাহা 

হইলে একত্র কাধ্য-জননোপযোগী-নামর্থ্য এবং অসামর্থ্য স্বরূপ বিরুদ্ধ 

ধর্মদ্য় স্বীকার করিতে হয়। এখানে স্থিরবাদী বলিতে পারে সহকারা 

। মিলিত হইলেই কারণের কাধ্যোপযোগী-সামর্থ্য বা শক্তি বিশেষ জনে 

এবং তাহা না হইলে শক্তি বিশেষ জন্মে না অর্থাৎ শক্তির অভাব ঘটে) 

বন্ত সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও মহকারীর লাভ এবং অলাভ বশত: 
4 ময় ভেদে একই বস্ততে কার্্যোপযোগী সামর্থ্য এবং অস্ামর্থ; থাকিতে 

বাধ! নাই, কিন্তু ইহা! বিচার-সঙ্গত নয়) কারণ-_-সহকারী লাভে কারণের 
কার্যযোপযোগী শক্তি জন্মে স্বীকার করিলে এ শক্তি কাঁধণ হইতে ভিন্ন কি 
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অভিন্ন, এবং উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী কিংবা ক্ষণিক ইহা নিরূপণ করা 
আবশ্তক।/ যদি ভিন্ন হয় তবে & শক্তিকে কারণ বলিলেই চলে শক্তির 

আশ্রয়কে কারণ বলিবার আবশ্তক থাকেনা, কারণীভৃত বস্ত অকিঞ্চিংকর 

তুচ্ছ মধ্যেই গণ্য হয় লট এবং এ শক্তিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করিলে 
পুনঃ পুনঃ ৬ প্রসঙ্গ হয়; সুতরাং এঁ শক্তিকে ক্ষণিক স্বীকার 

করিতে হয়। তাহা হইলে ফ্লুতঃ ক্ষণিক শক্তি-বিশিষ্ট ক্ষণিকই বস্তকেই 

কারণ বলা হয়।১। সুতরাং প্রতিক্ষণেই বস্তু সকল বিভিন্ন হয় ইহ! 

অবশ্ত স্বীকাঁধ্য। এই বিভিন্নতা হঠাৎ হইতে পারে না, ক্রমেই সংঘটিত 

(১) তাৎপর্ধ্য_-মৃত্বিক!, সলিলদংষোগ প্রভৃতি সহকারী সকলের সহিত মিলিত 

হইলেই বীর্জের অন্কুর জননোপযোগী-সামর্ঘ্য বা শক্তি বিশেষ জন্মে এবং এ সকলের 

সহিত মিলিত না হইলে বীজের অন্কুর' জ্ননেপযোগী সামর্থ্যের অভাব খটে, 

স্বতরাং সময় ভেদে উহাদের বিরোধ নাই, স্থিরবাদী এইবপ বলিতে পারে। 

কিন্তু উহ! সম্ভব পর নয়, কারণ--কধিত সহকারী কারণ লাভে বীজের অঙ্কুর 

ত্বননোপষোগী দামর্ধ্য হয় স্বীকার করিলে উহাকে ক্ষণক স্বীকার করাই আবশ্মক ; 

এ শক্তিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করিলে উহার দীর্ঘ স্থিতিকালের প্রতিক্ষণ 

অন্গুরোৎপত্তির প্রসঙ্গ হয় । এমত অবস্থায়_-বীজকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করিলে 

ইহাকে ক্ষণিক-শক্তির স্বরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে না, ক্ষণিক এবং অক্ষণিক 

কখনও এক হইতে পারে ন) অথচ এ শক্তিকে বীজের স্বরূপই স্বীকার করিতে হয়; 

ম্বৃতরাং অগত্য। বীজকেই ক্ষণিক স্বীকার করা কর্তব্য! বিশেষতঃ সহকারী লাভের 

পূর্বের বীজ শক্তিযুক্ত নয়, তঁৎসময় বীজ শক্কিহীন কেবল বীজ, আর সহকারী লা্ে 

বীজ শক্তিযুক্ত হয় সুতরাং তৎসময় বীজ বিশিষ্ট বীজ, ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। 
এমত অবস্থায় বিশিষ্টতাই ব্যক্তির ভেদক বলিয়। সহকারী লাভে শক্কিহীন পূর্ব বীজের 

বৃত্তি হইয়। শিযুক্ত স্বতন্ত্র বীজ হয় ফলত; ইহাই স্বীকার করা হয়। [বিশষ্ট আর 

কেবল এক অভিন্ন, ইহ। অনুভব বিরুদ্ধ | সুতরাং ক্ষেওস্থ ক্ষণিক বঁজই অঙ্ুরোৎপাদক, 

কুশুলন্থ বীজ উহ! হইতে শ্বতন্ত্র। এইরূণে বস্তমাত্রকেই ক্ষণিক স্বীকার করিতে হয়, 

বন্তমাত্রই ক্ষণিক। | 



১০৬ কুম্থমাঞ্জলি-সৌরভ | 
এসি সপাস্পাস্সিস্িস্টিসিস্পিস্পাস্পিস্পীক্পিসসিস্পিস্পশসিপীসি সিসি স্পসিসপিস্পাস্সি 

হয়। এমত অবস্থায় অতি সপ্ন যে ক্ষণে যে বস্ত যে কার্ধ্য করিতে সমর্থ, 

এ বন্ত শস্ক্ম সময়ের পূর্বে বা পরে অকিঞ্চিৎকর অসৎ। সুতরাং 
বস্তমাত্রই নিজের উৎপত্তি ক্ষণের পূর্ব্বে বা পরে অসৎ ইহা অবশ্থ স্বীকাঁধ্য। 
বস্তমাত্রের স্থিতি উৎপত্তি ক্ষণেই পরিসমাপ্ত) উত্নৃতি এবং লয়ই বিশ্বের 

ক্রম, বস্তমাপ্রই ক্ষণিক। এখাঁনে একটা কথা বিশেষ প্রণিধাঁন যোগ, 

স্থির বাদীগণ উৎপত্তির পরেও বস্তুর স্থিতি স্বীকার করে। বস্তুর সহিত 

কালের প্রথম সম্বন্থই উৎপত্তি) কালে বস্তর সম্বন্ধই স্থিতি বা অস্তিত 

অর্থাৎ বিদ্যমানতা ; স্ৃতরাং প্রার্থমেক ক্ষণ সম্বন্ধ ঝ| প্রাথমিক 

বিষ্কমানতাই (অর্থাৎ প্রথম বিদ্যমান হওয়াই ) বস্তর উৎপত্তি, ইহা স্টিব 

বাদীকেও স্বীকার করিতে হয়। ক্ষণ ভেদে ক্ষণ সম্বন্ধ বিভিন্ন স্থৃতরাং 
বস্তর বিগ্যমাঁনতা ও ক্ষণভেদে বিভিন্ন ) এইক্ষণে বস্ত্র সহিত ক্ষণের 

থে সম্বন্ধ উহা! পরক্ষণে নাই বা থাকেনা, স্বুতরাং প্রথম ক্ষণের (অর্থাং 

উৎপত্তি ক্ষণের যে সন্বন্বটাকে নিয়া ( অর্থাৎ প্রাথমিক যে বিগ্যমাঁনতাঁটীকে 

নিয়! ) বস্তুকে উৎপন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় ক্ষণে এ সমন 

বা এ বিদ্মানতাটী থাকে ন1 বলিয়াই স্থির বাঁদীর মতে ও দ্বিতীয়া দিক্ষণে 

বন্ত উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া ব্যবহার হয় না ) স্থতরাং উৎপত্তি ক্ষণে 

যে বিদ্যমানতা বিশিষ্ট বলিয়া বন্ত সব বিদ্যমান, দ্বিতীয়াদিক্ষণে এ 

বিদ্যমাঁনতা। বিশিষ্ট নয় বলিয়া দ্বিতীয়ািক্ষণে এরূপে সঘ. বা বিদ্যমান 

নয় ইহা স্থির পক্ষেও অবগ্য স্বীকাধ্য। এমত অবস্থায় উৎপত্তি ক্ষণে 

বন্ত যেরূপ স্বলক্ষণ বা শ্বীয় বিশিষ্টতা যে বিগ্ভমানতা বিশিষ্ট) দ্বিতীয় ক্ষণে 

রূপ স্বলক্ষণ বা স্বীয় বিশিষ্ট! এ বিদ্বমানতা বিশিষ্ট নয়, দ্বিতীয় ক্ষণের 

বস্ত স্বতন্ত্র একটা স্বলক্ষণ বা! স্বীয় বিশিষ্টতা বিশিষ্ট । পৃথক্ পৃথক্ স্বালক্ষণা 

বা বিশিষ্টতাই ব্যক্তির ভেদক, ইহা পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। নুতরাং 

উৎপত্তি ক্ষণের বস্ত এবং দ্বিতীয় ক্ষণের বস্ত পরস্পর বিভিন্ন, উৎপর্ত 

স্পা 5 
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সি সি বি | ৬ পপ 

ক্ষণের বস্তু পরক্ষণে থাকে না, ইহা অবশ্ত স্বীকার করিতে হয়। যদি 

বল! যায় বস্তুর ধর্ম বা বিশিষ্টতা সাময়িক (অর্থাৎ ক্ষণ ভেদে বিভিন্ন) 

হইলেও ( অর্থাৎ প্রথমক্ষণের বিশিষ্টতা দ্বিতীয় ক্ষণে না থাকিলেও ) 

কেবল ধর্মী বস্তটী দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে বাধা কি আছে? তহৃত্তরে 

ইহাই ব্যক্তব্য ষে-বিশিষ্টতা-বঞ্জিত কেবল আকাশ কুসুম অর্থাৎ ধর্- 

বজ্জিত ধর্মী কিংবা বিশেষণ-বঞ্জিত বিশেষ্য কিছুই নহে, খ্ররূপ একটা 
কিছু কল্পনার অবিষয় | কাঁরণধর্ এবং ধর্মির কিংবা বিশেষণ এবং 

বিশেষ্যের বিন! ভাঁব (অর্থাৎ একটীকে বাদ রাখিয়া অপরের অস্তিত্ব) 

অসম্ভব, উহাদের অবিনাঁভাৰ ( অর্থাৎ একটাকে বাদ রাখিয়া অপরের 

নাথাকাই ) সম্বন্ধ স্থৃতরাং কেবল, তুচ্ছ আকাশ কুম্থম। যাহা বস্ত তাহা 

অবশ্যই বিশিষ্ট, বিশিষ্টতাঁই বস্তুর লক্ষণ ) এই বিশিষ্টত। ক্ষণ ভেদে ভিন্ন; 

সুতরাং বস্তর স্থিতি বা বিদ্যমানতা (অর্থাৎ স্ত্ত ) উৎপত্তি ক্ষণেই 

পরিসমাণ্ড হইয়! যায়) ইহা অবশ্ত স্বীকার্ধ্য। উৎপত্তি, স্থিতি এবং 

লয় বিশ্বের ক্রমে নহে, উৎপত্তি এবং লয়ই বিশ্বের ক্রম। বসব মাত্রই 

উৎপত্তির পরক্ষণে লয় পায়; বস্ত মাত্রই ক্ষণিক। 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে ক্ষণ কালের নিমিত্ত অস্তিত্বই ( অর্থাৎ স্বন্ ক্রিয়া- 

কারী ক্ষণে বিগ্কমানতাই ) সত্তা ; সত্ত। সদাতন (অর্থাৎ নৈয়ায়িকাদি 

পম্মত নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাঁশ-হীন ) অনেক সমবেত-জাতি 

বিশেষ নহে ; কারণ--প্ররূপ সত্ব প্রমাণ সিদ্ধ নয়। তবে কথা হইতে 

পারে--ঘট সৎ, পট সং প্রভৃতি বুদ্ধি সকল সৎ এই অংশে সমান 

বিষয়ক বলিয়! ঘট, পট প্রতৃতি বিভিন্ন বস্ত সকলের সৎ এই অংশে 
একটা সামান্ত বা অনুগত (১) একটা ধর্ম স্বীকার করা আবশ্বক ) 

(১) একই সম্বন্ধে কোনও বন্ত অনেক বন্ততে অবস্থিত হইলে উহাকে অনুগত 
বনাহয়। জাতি একই সমবায় সম্বন্ধে অনেক পদার্দে অবস্থিত বলিয়। উহা 
মনত ধর্মম। 



১৯৮ কুল্মাঞ্জলি-সৌরভ | 
সমস্ত ২ স্তিস্িসস *ত সিসি স্পাসপীসপিস্পি সসিস্ি সিসি সিসপিসপাস্পিসসি সা স্পট সপ 

নতুবা উহার! সৎ এইরূপ এক এক গ্রকারবদধির বিষয়.হইতে পারে ন। স্থৃতরাং 

দ্রব্য, গুণ, কর্ম এই তিন পদার্থের একটা ধর স্বীকার কর! আবশ্তক) 

যেহেতু উহারা সৎ এইরূপ একপ্রকার বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে। 

ব্য, গুণ, কর্থের শী অনুগত ধর্শই সত্তাজাতি। ইহা ঠিক নহে, 
কারণ _ঘট, পট প্রভৃতি বিভিন্ন বস্ত সকলকে সৎ এই অংশে সমান 

বিলে উহাদের অনমান অংশটাকে সতের বহির্ভাবেই স্বীকার করিতে 

হয়, তাহ! হইলে ফলতঃ সতের বহির্ভাবে উহাদের বস্ত্ব বা স্বীয় 

বিশিষ্টতা স্বীকার করা হয়; কিন্তু সতের বহির্ভত কিছুই নহে, উহা 

তুচ্ছ বলিয়া ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকল স্বীয় বিশিষ্টতা-ঘটত্ব 

পটত্বাদি বিভিন্নরূপে অসৎ হইয়া পড়ে, অথচ ঘটত্ব, পটত্বাদি বিহিন্নরূপে 
উহার! গ্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। স্থৃতরাঁং ঘট, পট প্রস্থৃতি বিভিন্ন বস্ত সকলকে 

পূর্ণ সংই বলিতে হয়? উহাদের সৎ বলিয়া কোনও অংশ স্বীকার কর! 

মায় না। এই পূর্ণ সত্তা, অস্তিত্ব বা বিষ্যমানত| ব্যতীত আর কিছু 

নয়) কারণ যে সময়ে যেবস্ত বিগ্মান্ হয় এ সময়ে উহা! পূর্ণরূগেই 

বিদ্বমান্ হইয়া থাকে কোনও রূপ অংশতঃ বিদ্যমান হয় না) সুতরাং 

প্রতোক বস্তর স্বীয় পূর্ণ আস্তিত্ব বা বিস্বমানতাই সতের ভাব ঝা 

বর্ম অর্থাৎ সত্তা । 

এই সত্ত| বস্তর স্বস্ব ক্রিয়াকারী কালেই পরিসমাপ্ত, ইহা 'অবশা 

স্বাকার করিতে হয়। এ সন্বদ্ধে ইতঃপূর্ব্ব বিস্তৃত আলোচনা কর 
হইয়াছে সুতরাং পুনরল্পেখ করা হইল না। সুতরাং স্ব স্ব ক্রিয়াকার 
কালে স্ব স্বক্ষণিক অন্তিত্ব বা ক্ষীকালের তরে বিগ্ভমানতাই ফলত 

স্তর সত্তা; বস্তমাত্রই ক্ষণিক । 4 .. £ 
খন কথা. হইতে পারে বু বাই ঘদি ক্ষণিক হয় তবে স্থুলরূ৫ 

প্রত্যক্ষ অবয়বী সম্ভবপর হইতে পারে কিরপে ? অবয়ব সকল ত ক্ষণিব 
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এইক্ষণে যাহারা আছে উহ্বারা তৎপরক্ষণেই নাই বা থাকেনা এবং 
অবয়বী হইতে সুক্ষ । সুক্ষ অবয়ব দ্বারা স্থল অবয়বী হইতে হইলে অবয়ব 

মকলের পরস্পর সংযুক্ত বা মিলিত হওয়া আবশ্যক। অবয়বের উৎপত্তি 

ক্ষণে উহাদের মিলন ব। সংযোগ হওয়া অসম্ভব :কারণ-_অবয়ব সকলের 

নংযোগের প্রতি অবয়ব সকল কারণ; কার্যের অব্যবহিত পুববক্ষণে 

কারণ থাকা! নিয়ম বলিয়া যে ক্ষণে অবয়ব সকল জন্মে এক্ষণে উহাদের 

মিলন বা সংযোগ স্বরূপ কাধ্য হইতে পারে না, এবং তৎপরক্ষণেও 

অবয়ব সকল থাকে না বলিয়া আশ্রয় হীন সংযোগের উৎপত্তি অসম্ভব ; 

'ঘোগ গুণ গদদদার্থ, ইহ আশ্রয় হীন হইয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং 

সদ্মু -'বয়ব হইতে স্থুল অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না, অবয়ব সকলকে 

দীর্ঘক!ল (অন্ততঃ দ্বক্ষণ) স্থায়ী বলিতে হয় টবস্ত মাত্রকেই ক্ষণিক 

বল! অসঙ্গত। ইহা ঠিক নহে, কারণ স্থুল আবয়বাঁ রূপে আপাততঃ 

প্রতীয়মান ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকল বিশেষ বিশেষ পরমাণুর সমষ্টি 

মাত্র; প্রতিক্ষণেই বিশেষ পরমাণুরপুগ্ধ বা সমষ্টি হইতে বিশেষ পরমাণু 

পুপ্নান্তর রূপে পরিবর্তিত হইয়া থাকে । পরমাণুর সমষ্টি স্বতন্্ বস্ত নহে। 

পূর্ব পূর্ব্ব পরমাণু-পুপ্ই উত্তরবর্তী পরমাণু-পুঞ্জের উপাদান ; সুতরাং স্কুল 

অবয়বী রূপে আপাততঃ প্রতীয়মান বস্তু সনকলও কতক গুলি পরমাণুর সমষ্টি 

মাত্র, উহাদের স্কুলতান্ঞান ভ্রম; অবয়বী বলিয়া অতিরিক্ত কিছু নাই। 

'অপিচ--চেতন-নিত্য-মাত্ম। স্বীকার করাও অনাবশ্যক, ' পরিদৃশ্যমান 

শরীরই আত্ম!) ইহা ও বিশেষ পরমাণুপুঞ্জ ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই 

নহে। প্রতিক্ষণেই বিশেষ পর্মাণু-পুর্ন হইতে বিশেষ পরমা ণুংপুগ্ত রূপে 

পরিবন্তিত হইয়া থাকে ; বালা, যৌবন, বাদ্ধক্য হঠাৎ হয় না, শরীরের 

প্রতিক্ষণে পরিবর্তনই সকলের কারণ। এখন কথ! হইতে পার যদি 
প্রতিক্ষণে পরবর্তনশীল শরীরই চেতন-আত্মা, তবে যৌবনে কিংবা 



১১৯ কুনুমাঞ্জলি সৌরভ । 
৯ ০৯৯শিসস পিসি পপ পিপি ও পপ টিরাটিপাস্টিণাসটিপীসিসস পাশ সিস্ট সিিপাস্িসিসিসপিপিরীসিেিশিাস্টিিিপসিী পিপিপি শা সপি স্সিস্িবাপস্সিরসি শসার র্ণাসি ৯ পাসসিািপাসিস বাসি এসসি পপি 

বাদ্ধকযে বাল্যদৃষ্টবস্তর ন্রণ হয় কিরূপে? বাল্যের শরীর ত যৌবনে 
কিংব! বাঁদ্ধক্যে নাই, উহা যে প্রতিক্ষণেই পরিবর্তিত হইয়া থাকে । একের 

অনুভব মূলে অন্যের ম্্রণ হয় না, চৈত্র যাহা দেখিয়াছে মৈত্র তাহা ক্ষরণ 

করিতে পারে না; সুতরাং যৌবনে কিংবা! বার্ধক্যে বাল্য-দৃষ্ট বস্তর শ্রণ 

হইতে পারে না। /ইহাও ঠিক,নহে, কাঁরণ--শরীর সকল প্রতিক্ষণে 
পরিবর্তিত হইলেও বিশেষ পরমাণু-পুর্গীত্বক পূর্ব শরীর পরবর্তী শরীরের 

উপাদান ( অর্থাৎ জনক ) বলিয়া কারণীভূত পূর্ব শরীর-কুত অনুভব মূলে 

কাধ্যাঁভৃত-পরবর্তীশরীরে অনুভূত-বস্ত বিষয়ক বাসনা বা সংস্কার জনে, 
এবং উত্তরোত্তর-শরীরে ক্রমে এ বাঁসনা সঞ্চারিত হইয়া থাকে . অর্থাৎ 

প্রথম সংস্কার দারা দ্বিতীয় শরীরে দ্বিতীয় সংস্কার দ্বারা তৃতীয় শরীরে 

এইরূপ পর পর শরীরে পূর্ব পূর্ব সংস্কারান্ুরূপ সংস্কার হইয়া থাকে । 

যখন যে শরীরে যে সংস্কারটী উদ্ধদ্ধ হয় তখন এ শরীরেই স্মরণ হইয়া 

থাকে । ঠির-আত্ম বাদীকেও যৌবনে কিংবা বার্ধক্য বাল্যৃষ্ট কন্তর শ্বরণ- 

নির্বাহের নিমিত্ত মধ্যবন্তি-ব্যাপার রূপে অনুভূত বস্ত বিষয়ক সংস্কার অবশ্ঠ 

স্বীকার করিতে হয়। (১)। স্থুতরাঁং শরীরাঁতিরিক্ত স্থির-আতা 

স্বীকারের ও প্রয়োজন নাই । এই সকলই ক্ষণভঙ্গ বাদী বৌদ্ধগণের মত। 

(১) পূর্বান্ৃভৃত বন্ত বিষয়ক স্মরণ বছ পরেও হইতে. দেখা যায়। আমর 

বাল্যকালে যে সকল বস্তু দেখিয়াছি, তাহ।র জনেক বন্তর এখনও ল্মরণ হ্ইয়। থাকে। 

জীবের জ্ঞানমাতরই গ্বি, জি ক্ষণ মাত্র স্থায়ী, অচিরেই বিনষ্ট হয়| যায়| সুতরাং বাল্যের 

অনুভব যৌবনে কিংবা বার্ধাক্যে স্মরণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী হইতে পারে না। অথচ 

& অনুভব মুলেই যৌবনে কিংবা বার্দাক্যে বাল্া-ৃষ্ট বন্বর শ্ারণ হইয়। থাকে। 

সুতরাং পূর্ববান্থভব, আত্মার এমন একটী বিশেষ গুণ জন্মায়, বদ্দারা অনুভবটী 

চিন্নাতীত হইলেও বছকাঁল পরে জন্ভূত-বন্ত বিষয়ক স্মরণ জগ্মাইয়। থাকে, উহাই 

সংস্কার! এমত অবস্থায় অনুভব নই হইলেও অনুভব জন্য সংস্কার.বদি কালান্তরে 

. উদ্ধদ্ধ হয় তবেই অনুভূত-বন্ত বিষয়ক শ্মরণ হয়, ইহা স্থির বাদীকেও স্বীকার করিতে 
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উঃ--ন বৈজাত্যং বিনা তৎস্যাৎ ন তস্সিনননুমাভবেহ | 
বিনা তেন ন তৎ সিদ্ধি পাধ্যক্ষং নিশ্চয়ং বিনা! ॥ মু ১৭ 

বৈজাত্য (অর্থাৎ কুর্বন্রপত্ব ) ব্যতিরেকে তাহা ( অর্থাৎ ক্ষণিকত্ব ) 

সন্ধ হয় না। যদি তাহাই হয় (অর্থাৎ বস্তু 'মাত্রই যদি বিজাতীয় 

ফুর্বদ্রপ হয়) তবে অনুমিতি হইতে পারে না| অন্ুমিতি না হইলে 

তাহার (অর্থাৎ ক্ষণিকত্বের ) সিদ্ধি ( অর্থাৎ নিশ্চয়) হইতে পারে না । 

এবং নিশ্য় ( অর্থাৎ ক্ষণিক এইরূপ সাবকল্প জ্ঞান) ব্যতিরেকে অধ্যক্ষ 

( অর্থাৎ কুর্বন্রপত্বের নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ ) সিদ্ধ হইতে পারে না। 

বৈজাত) স্বীকার বিনা ক্ষণিক অলীক । 

প্রত্যক্ষ হয় না উহা! মাত্র বাচনিক ॥ ১৯২ 
প্রস্তুত কাধ্যের তরে বুঝা নাহি যায়। 
ক্ষণ তরে বিদ্যমান নহে সমুদায় ॥ ১৯৩ 

কুর্বন্রপতা৷ তাই নহে ত লক্ষণ । 

ক্রিয়াকারী ভাব-সত্তা নহে কদাঁচন ॥ ১৯৪ 

দ্রব্য গুণ কম্মগত জাতি-পরিচয় । 

বস্ত-সত্তা সদাতন নাহিক সংশয় ॥ ১৯৫ 

উৎপত্তি ক্ষণেতে স্থিতি নহে চরিতার্থ । 

জন্ম স্থিতি লয় ক্রমে ইহাই যথার্থ ॥ ১৯৬ 

মিস ৭ 

পপ? 
আসা াশাাাপাপিসিপীাশি 

হয়; সুতরাং ক্ষণ ভঙ্গবাদী সৌগতগণ বলিতে পারে যে শরীর প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত 

ইইলেও পূর্ববশরীর-কৃত অনুভব উত্তরবর্তী শরীরে সংস্কার জন্মায় এবং এ সংস্কার 

পধ্পরাক্রমে পয পর শরীরে অনুরূপ সংস্কার জন্মায়, ক্রমে এইরূপ চলিতে থাকে । 
খন যে শরীরে সংস্কার উহদ্ধ হয় তখন এ শরীরেই পূর্ববানভূত বন্ধর দ্মরণ হইয়া 
থাকে। 
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সহকারী লাভ হ'লে জন্মে কার্য্য সব। 

স্থির পক্ষে নাই বটে দোষের সম্ভব ॥ ১৯৭ 

তাবয়বী স্বতন্তর জ্ঞান নহে ভূল। 

পরমাণু-গুগ্ত নহে অবয়বী স্কুল ॥ ১৯৮ 

বিভিন্ন ষগ্ভপি বাল্য বার্ধক্য যৌবন । 
তবু কিন্তু জ্ঞান হয় আমি এক জন॥ ১৯৯ 

জন্মিলে মরিতে হয় জানা সবাকার। 

জন্ম-সংখ্যা যত, মৃত্যু হয় তত বার ॥ ২০০ 

শরীর চেতন নয় শুন সার কথ । 

প্রতিক্ষণে জন্ম মৃত্যু পাও কিহে ব্যথা ॥ ২০১ 

বাসনা সংক্রম কথা শুনিতে মধুর। 

ক্ষণ ভঙ্গ বাদী বটে! বড়ই চতুর ॥ ২০২ 

বিশেষতঃ এন্দ্রিয়কে স্থিত অতীন্দ্রিয়। 

কুর্ববজ্ধপতা৷ তাই কারো নহে প্রিয় ॥ ২০৩ 

অসম্ভব হয় তর্ক বিপক্ষ বাধক । 

ব্যভিচার সংশয়ের কে বা নিবর্তক ॥ ২০৪ 

বিপক্ষ বাধক তর্ক বিন! ব্যাপ্তিজ্ঞান। 

পরার্থে সম্ভব নয় শুন মতিমান, ॥ ২০৫ 

ব্যাপ্তি জ্ঞান অসন্তব যদি ইহা! বল। 
ক্ষণিক সাধন তরে কি আছে সম্বল ॥ ২০৬ 
সবিকল্প জ্ঞান বিনে নির্বিবিকল্প জ্ঞান। 

অনুমেয় হ'তে নারে অসিচ্ধ প্রমাণ ॥ ২০৭ 
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ক্ষণভঙ্গ বাঁদীগণের মতে বল! হইয়।ছে বস্তব মাত্রই কুর্বদ্রপ ; কুর্বজ্রপ- 

তাই বস্তর লক্ষণ বা বিশিষ্টতা এবং এ নিমিত্তই বস্ত মাত্র ক্ষণিক। তাহা 

হইলে ব্রেখা যাঁয় বস্ত্র মাত্রেরই কুর্বজ্রপতা স্বরূপ বৈজাত্য বাঁ বিশিষ্টতা 

স্বীকার ব্যতীত বস্তমাত্রকে ক্ষণিক বল! যায় না (১)। কিন্তু প্রমাণ-সিদ্ধ 

নয় বলিয়৷ বস্তু সকলের এরূপ বৈজাত্য স্বীকার করা যায় না 

স্ৃতরাঁং বস্ত মাত্রই ক্ষণিক ইহা সিম্াস্ত হইতে পারে না। তাৎপধ্য- 

কোনও বস্তকে দেখিবা মাত্রই কিছু বুঝা যাঁয় না বস্তুটী কুর্বন্প 

অর্থাৎ পরক্ষণে কার্য্য করিতে প্রস্তুত । বিশিষ্টরূপে বস্ত-জ্ঞান বস্তুর 

বিশিষ্টতা বা লক্ষণ অর্থাৎ বিশেষণ-জ্ঞান সাপেক্ষ ; যে বস্তুর যাহা লক্ষণ 

বা বিশিষ্টতা অর্থাৎ বিশেষণ, বস্তুটাকে প্রর্ূপে বুঝিতে হইলে পূর্বে এ 

বস্তর লক্ষণ বা বিশিষ্টতা জ্ঞান থাকা আবশ্তক। নতুবা খীরূপে বস্তর 
বিশিষ্টজ্ঞান হইতে পারে না। ঘটত্বের জ্ঞান পূর্বে না থাকিলে ঘটত্বরূপে 
ঘটের জ্ঞান অর্থাৎ ইহা! ঘট এইরূপ জ্ঞান হয়ন!। ইহা ঘট এইরূপ 

বুঝিতে হইলে পূর্বে ঘটের লক্ষণ বা! বিশিষ্টতা অর্থাৎ বিশেষণ-ঘর্টত্বের 
জ্ঞান থাক! আবশ্তক। বস্তর কুর্বব্র্পতা স্বরূপ বিশিষ্টতা (অর্থাৎ ' 

অব্যবহিত পরক্ষণে কাধ্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া ) প্রত্যক্ষ 

প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না অর্থাৎ বস্তুটাকে দেখিবা মাত্রই বুঝা যায় না 
বস্তুটী ঠিক পরক্ষণে কাঁধ্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তত হইতেছে। সুতরাং 

ূর্বপক্ষোক্ত যুক্তিতে বন্ত সকগী ক্ষণ কালের নিমিত্ত বিস্কমান অর্থাৎ 
ক্ষণিক ইহা বলা যায় না। আর, কুর্বদ্রপতা বস্তর লক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত 
না হইলে ক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কাধ্য কর! (অর্থাৎ কার্য্ের অব্যবহিত 

(১) পূর্ববপক্ষটী বিশেষরপে দেখিতে হইবে, পূর্ববপক্ষের কথ। এখানে বিস্তৃত 

ক্ূপে বল। হইল ন|। 
৮. 
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৯ সিসি পি পাস সি পি সি 

পূর্বক্ষণে অবস্থিত হওয়। ) বস্তর স্বভাব বা সত্তা, ইহাও বল! বার না; 

কারণ-_বস্তমাত্র কুর্কন্রুপ হইলেই অব্যবহিত পরক্ষণে কার্য্য অবশ্য করিবে 

ইহা বলা ষায়। কিন্তু বস্ত মাত্রেরই কুর্বজ্রপতা৷ প্রমাণ-সিদ্ধ নয় ৰলিয়া 

ক্রিয়াকারিত্ব ( অর্থাৎ অব্যবহিত পরক্ষণে কাঁধ্য কর! ) বস্তু মাত্রের শ্বতাব 

ইহা বলা! যায় না। অপিচ ক্রিয়াকারিত্বই যদি বস্তর সত্তা হয় (অর্থাং 

সতের লক্ষণ হয় ) তবে মিথ্যা সর্প দংশলাদির ও ক্রিয়াকারিত্ব. থাকাতে 

উহ্ারাও সংপদার্থ মধ্যে গণ্য হইতে পারে৷ সুতরাং কুর্বদ্রপত্ব, ক্রিয়া 

কারিত্ব, সতত! গ্রভৃতি শব্ধ একার্থের বোধক নয় ।৯বিশেষতঃ অস্তিত্ব বা 

বিদ্ধমানতাই সত্ত। শব্দের অর্থ নহে; দ্রব্য, গুণ, কর্মগত জাতি বিশেষ ও 

সত্ত। শব্ের একটী অর্থ। প্ররূপ জাতি বিশেষকে নিয়াই বস্তু সকলকে 

“সং বলিয়। ব্যবহার করা হয়) উহাই বস্তর সত্তা। এখন দেখা যাক 

জাতি কি এবং উহা মানিতে হয় কেন? দেখা যাঁয় পরস্পর বিভির 

বস্ত সকল একরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়; বিশ্বে যতগুলি ঘট আছে, ছিল, 

কিংবা হইবে উহারা একে অপর হইতে ভিন্ন হইলেও এবং উহাদের 

প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এক একটা ব্যক্তিত্ব বা বিশিষ্টতা থাঁকিলেও উহার 

সকলেই “ঘট” এই বলিয়া একপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হয় সুতরাং বিভিন্ন 

ঘট সকলের কোনও একটা বিশেষ ধর্ম বা প্রকার আছে যাহাকে লহয়া 

উহারা সমান বা একপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ উহাদের বিশেষ 

একটী সামান্ঠ ৰা সমানতা আছে, ইহা অব স্বীকার করিতে হয়? ঘট 

সকলের এ বিশেষ সামান্ত বা এক ধর্মই ঘটত্ব। ইহ নিত্য এবং অনেক 

সমবেত বলিয়৷ জাতি ,ইহাঁকে নিত্য বলিতে হয়; কারণ--অতীত 

ঘটেও ঘটত্ব ছিল, বর্তমান ঘটেও আছে এবং উৎপতন্তমান 'ঘটেও 

থাঁকিবে সুতরাং ঘটত্ব সদাতন। যাহা। সদাতন অর্থাৎ অনাদিকাণ 

হইতে অনন্ত কাঁল স্থারী অর্থাৎ চিরস্থায়ী তাহার উৎপত্তি এবং ধ্বংস নাই 
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ইহা অবশ্থ স্বীকার্ধ্য (১)। উৎপ্ড এবং ধ্বংস হীনকেই নিত্য বল! 

হয়; ঘটত্ব এরূপ বলিয়াই নিত্য। ঘটত্ব সকল ঘটেই অবস্থিত সুতরাং 

অনেক সমবেত (২)। সুতরাং নিত্য এবং অনেক সমবেত বলিয়া 

ঘটত্ব একটা জাতি (৩)। সত্তা ও এরূপ একটী জাতি; কারণ--অতীত 

ব্য, গুণ, কর্ম্ম পদার্গ সকল সং ছিল, বর্তমান দ্রব্য, গুণ, কর্ম পদার্থ ” 

সকল ও সং এবং উৎপতস্তমান দ্রব্য, গুণ, কর্ম পদার্থ সকল ও সংই 

হইবে। অতীত অনাগত, বর্তমান্-দ্রব্য, 'গুণ, কর্ম পদার্থ সকল 

পরম্পর বিভিন্ন হইলেও এবং উহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা 

বিশিষ্টতা থর্মকলেও উহাদিগকে “সৎ” এইরূপ এক প্রকার জ্ঞানের 

বিষয় হইতে দেখা যায়, সুতরাং দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম বস্তকলের সাধারণ 

একটা ধর্ম বা প্রকার অবস্থ স্বীকার করিতে হয় ; অন্যথা উহারা “সং” 

এইরূপ একপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; দ্রব্য, গুণ, কর্ধের 

এই এক ধর্ম বা প্রকারই সত্তা । এই সত্ত। অনাদি অনন্তকাল স্থায়ী 

বলিয়৷ উৎপত্তি বিনাশ হীন এবং দ্রব্য, গুণ, কর্ম সমবেত স্থৃতরাং 

জাতি। পূর্ববপক্ষোক্ত অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা মাত্র সন্তা নহে। তাহা 
হইলে অভাবের ও অস্তিত্ব বা বিষ্তমানতা থাকাতে (অর্থাৎ ভূতলে ঘট 
নাই, পট নাই, ইত্যাদি রূপে অভাব জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া) উহাঁও 

সদ বা ভাব পদার্থ মধ্যেই গণ্য হইত। সহা আর ভাবত্ব এক, অভাবের 

(১) “এখন ইহা উৎপন্ন হইতেছে বলিলে বস্তটা পূর্বেব ছিল ন! ইহাই বুঝ যায় 
হতরাং এরূপ বস্ত অনাদি কাল স্থায়ী নয়, আর যাহার ধ্বংস আছে উহ। অনন্ত কাল 

স্বামী নয়& সুতরাং জনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল স্থায়ী পদার্থের উৎপত্তি এবং 
ধংস অসম্ভব । 

(২) পরিশিষ্টে জাতির লক্ষণ র্টব্য। 

(০) এইরূপ- অব্য, গুণ, করম, গত, রূপতব, রদদ্ব, উৎক্ষেগণতব প্রভৃতি 
ঘসংখ্য জাতি অবস্ঠ স্বীকার করিতে হয়।, 
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ভাবত্ব নাই বলিয়াই উহা অভাব; ভাবত্ব বা সত্তার অভাবই অভাবের 

অভাবত্ব, কিংবা সদ্ বা ভাব পদার্থে অনবস্থিত ধর্ম বিশেষই 

অভাবের অভ।বত্ব। বিশেষতঃ পূর্ববপক্ষে যে যুক্তি দেখাইয়৷ সত্তার 
জাতিত্ব খণ্ডন কর। হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে)" কারণ-পূর্ববপক্ষে বলা 
ইইয়াছে,_-ঘট পট প্রভৃতি বস্ত সকল সৎ এই অংশে একপ্রকার জ্ঞানের 

বিষয় হয় বলিয়া সত্তা জাতি স্বীকার করিতে হয় ( অর্থাৎ সন্তা জাতি 

স্বীকার পক্ষে এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া) তাহাতে দোষ দেওয়া 

হইয়াছে যে তাহা হইলে উহাদের অপমান অংশ অর্থাৎ ঘটত্ব পাত 

প্রভৃতি রূপে বিতিন্ন ঘট পট সকল এ এরূপে অমৎ মধ্যে গণ্য হয়, যেহেতু 
সতের বহিভূর্তি কিছুই নহে 1 এরূপ দোষ দেওয়। যাইতে পারে 

না, কারণ-. সন্তাজাতি স্বীকার করিলেও ইহা বন্তর কোনও অংশ 

বিশেষে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করা হয় ন1; ইহা দ্রব্য, গুণ) কন্ম 

এই ত্রিবিধ পদার্থ ব্যাপিয়াই থাকে ব! আছে (অর্থাৎ ঘট পট প্রভৃতি দ্রবা, 

রূপরস প্রভৃতি গুণ, উতক্ষেপন,মবক্ষেপনাদি কর্্ম পদার্থ সকলের গ্রত্যেকে 

পর্ণরূপেই অবস্থিত) উহাদের কোনও অংশ বিশেষে অবস্থিত নহে । তবে 

সত্তা যেরূপ দ্রব্য, গুণ, কর্ম পদার্থ সমুদয়ে অবস্থিত একটা ব্যাপক-সামান্ত 

€ অর্থাৎ এ সমুদায় পদার্থের সমান ধর্ম্ম বা একটা জাতি ), তন্ধপ- দ্রব্য 

সমুদয় দ্রব্যের একটী বিশেষ-সামান্ট বা জাতি, অর্থাৎ সত্তা অপেক্ষায় 

অল্পস্থানে অবস্থিত জাতি। এইরূপ ঘটত্ব দ্রবাত্বাপেক্ষায় অল্প স্থানে 
অবস্থিত সমুদয় ঘটের আর একটা বিশেষ-সামাস্ত বা জাতি। এইরূপ গুণ, 

কর্ধত্ব, রূপত্ব। রসত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিশেষ বিশেষ জাতি অবস্ঠ টকা €। 

'স্থৃতরাঁং ঘট পট প্রভৃতি বস্তু সকল স্বীয় স্বীয় ঘটত্ব পটত্বাদি বিশেষ বিশেষ 

জাঁতিরূপেও সতের বহিভূর্ত বা অন্ত নয়। *সতের বহিভূত্ত একা 

তুচ্ছ, ইহা উভয় বাদী-নিদ্ধ ঠি এখন কথা হইতে পারে একই সময 
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সি সম সস আআ 

একই স্থান অবরোধ করিয়া সত্তা, ঘটত্ব, প্রভৃতি বহুপদার্থ থাকে 

কিরূপে? তহুত্তরে বক্তব্য এই-যে সকল পদার্ের আকৃতি আছে,/ 
এরূপ অনেক পদার্থ একত্র একই স্থান অবরোধ করিয়া থাকেনা, 

কিন্তু যেসকল পদার্থের আকৃতি নাই খররূপ অনেক বস্তুর একদা এক- 

স্থানে থাকিতে বাঁধা হয় না । গুড়ের মিষ্ট আন্বাদ এবং লৌঠিত্য একই 

সময়ে গুড়ের সর্বস্থান ব্যাপিয়াই থাঁকে, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; সত্তা, দ্রব্যত্ব, 

ঘটত্ব প্রভৃতি জাঁতি, মুর্ভিহীন নিরাঁকাঁর অখণ্ড এক একটী পদার্থ বলিয়া 
উহাদের একদ1 'একই স্থান ব্যাপিয়৷ থাঁকিতে বাঁধা নাই | সুতরাং 

ঘট সং বলিলে ঘটের সৎ বনিয়া কোনও অংশ বিশেষে সত্তা জ্ঞানের 

বিষয় হয় না। ঘটত্ব এবং সন্ত! এই উভ্তয় ঘটে পূর্ণরূপেই জ্ঞানের বিষয় 
হয়। ঘট সত পট সং, ইত্যাদি বুদ্ধি ঘট পটাদির “সং এই অংশে 

অবস্থিত সন্তাকে বিবয় করিয়! সমান একারক এরূপ নয়, অপিতু এ 
সকল বুদ্ধি ঘট, পট প্রভৃতিতে পূর্ণরূপে অবস্থিত সত্তাস্বরূপ সান ধন্ম্কে 
বিষয় করিয়াই সমান প্রকাঁরক | পূর্ণ-মস্তিত্ব বা পূর্ণ-বিগ্ক মীনতা মাত্রই 
সন্তা নহে, পুর্বরপক্ষে বলা হইয়াছে কার্যোর অব্যবহিতপূর্বক্ষণে 'অবস্থিতি 

বা বিদ্যমনতাই ক্রিয়াকাঁরিত্ব অর্থাৎ কারণ্রে লক্ষণ বা 

কারণত| এবং ইহাই বস্ত্র স্বভাব, স্ৃতর।ং বস্ত মাত্রই ক্ষণিক, বস্তর 

স্থিতি উৎপত্তিক্ষণেই পরিসমাপ্ত। উৎপত্তি এবং লয়ই বিশ্বের - 

ক্রম । শী সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে যদি ইহাই কারণের লক্ষণ হয় তবে 

ধীবপ কথঞ্চিৎ বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কার্ধ্যের অব্যবহিত 

ূর্বক্ষণে অবস্থিতি বা বিষ্কমানত। মাত্র কারণের লক্ষণ হইতে পারে না। 

তাহা হইলে প্রত্যেকটা কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে তাৎকালিক 

বিশবতহ্ষাণ্ড বিদ্যামাঁন বলিয়া তাঁৎকালিক বিশ্ববক্ষাণ্তকে £ত্যেক কাধ্যেরই 
কারণ' বলিতে হয়, ইহা অনুভব বিরুদ্ধ। মনে কর-_ এখন একটা ঘট 
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লি সস 
হইতেছে ইহার কারণের লক্ষণ কি1/ ইহার কারণ কে? পূর্বপক্ষ 
কারীর মতে বলিতে,হয় এই ঘটটার অব্যবহিত পূর্বক্ষণে অবস্থিতি বা 
বিদ্বমানতাই ইহার কারণের লক্ষণ এবং এরূপ কালে বিদ্যমান বস্তই ইহার 
কারণ। এমত অবস্থায় এই ঘটটার অব্যবহিত পুর্ববক্ষণে তাৎকালিক বিশ্ব 

্রহ্মাগ্ঁকেই এই ঘটটার কারণ লক্ষণাক্রান্ত বা কারণ বলা হয় অর্থাং 

পটাদি কার্যের কারণীভূত তাতকালিক বিশ্বত্রক্ষা'গান্তর্গত তন্ত বেমা 

প্রভৃতিকেও ফলতঃ এই ঘটের কারণ বলা হয়, ইহা অনুভব বিরুদ্ধ ; মৃত্তিকা 

হইতে ঘট হয় তন্ত বেম। প্রভৃতি হইতে হয় না, ইহাই সার্বজনীন অনুভব; 

সার্বজনীন অনুভবের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ব্যব্িত হইতে পারেনা । সুতরাং 
কার্য্ের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কাধ্যের অধিকরণে নিয়তাবস্থিতিই কারণের 

লক্ষণ বা কারণতা এবং এরূপ কারণতা বিশিষ্ট বস্তই কারণ, ইহা 

অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হয়। তাহা! হইলেই ঘট স্বরূপ কার্ষ্ের অব্যবহিত 
ুর্ধক্ষণে ঘট স্বরূপ কার্য্ের অধিকরণ-চক্রে তাৎকাপিক বিশ্বব্গাণ্ড নিয়ত 
“অবস্থিত নয় বলিয়৷ তাৎকালিক বিশ্বব্রহ্দা ঘট স্বরূপ কারধ্যের কারণ হইতে 

পারেনা । এইরূপ কোনও একটা কার্ধযেরই অব্যবহিত পূর্বক্ষণে এঁকার্যের 

অধিকরণে তাৎকালিক বিশ্বব্রন্মাণ্ড নিয়ত অবস্থিত নয় বলিয়া তাৎকালিক 

বিশ্বত্ক্ষাণ্ড কোনও একটা কার্ধোরই কাঁরণ হইতে পারে না, বিশেষ 

. বিশেষ বস্্ই বিশেষ বিশেষ কাধ্যের রারণ,হইয়া থাকে ? সুতরাং মৃত্তিকা 

'ইইতেই ঘট হয় তন্ত বেম! প্রভৃতি হইতে হয় না ইত্যাদিরূপ সার্বজনীন 

অনুভবের ও বিরোধ হয় না। এমত অবস্থায় বস্তর স্থিতি উৎপত্তি ক্ষণেই 

পরিসমাপ্ ইহা বল! যায় না । ভাৎপধ্য-_সমকাঁলীন বস্তঘয়েরই একটা 

আঁধার এবং একটা আধেয় হইয়া থাকে, বিভিন্ন কালীন বস্তদ্ধয়ের একটা 

আধার এবং অপরটা আধেয় হয় না) যে ঘটটা অতীত ( অর্থাৎ নষ্ট) 

হইয়াছে উহা দ্বারা এখন জল আনয়ন করা! যায় না, কারপ-বিভিন্ন কালীন 
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বলিয়৷ অতীত ঘটে ইদানীস্তন জল আধেয় হয় না। ম্বতরাং কার্ষযের 

অধিকরণটা কার্য্ের সমকালীন হওয়া আবশ্যক এবং কার্যের কারণী 

ভূত বস্তু কার্ধ্যের অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে অবস্থিত হওয়া 
নিয়ম বলিয়া কার্ধ্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে বিদ্যমান থাকা আব্াক। 

এমত অবস্থায় কার্ষ্যের অধিকরণটাকে কাধ্যক্ষণ এবং তৎপূর্বক্ষণ এই 
উভয় ক্ষণে বিদ্মান স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কার্যের অধিকরণটা 
কার্য্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া! লইলেও উহাকে 
অন্ততঃ ক্ষণ স্থায়ী অবশ্ই স্বীকার করিতে হয় বিশ্বের প্রত্যেক 
বস্তই কোনও না কোন কার্যের অধিকরণ হয় বলিয়। কোনও বস্তরই 

ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থিতি স্বীকার করা যায় না; সুতরাং বস্তমাজ্রের 

স্থিতি উৎপত্তি ক্ষণেই পরিসমাপ্ত হয়, ইহা বলা অসঙ্গত। বাস্তবিক বিশ্বের 
প্রত্যেক বস্তরই স্থিতি দ্বিক্ষণের নিমিত্ত নহে; তাহা হইলে ঘিক্ষণ পরে 

পরেই প্রত্যেক বস্তর নাশ এবং উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়; ঘট, পট 

প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তই দ্বিক্ষণ পরে পরে নাশ পাইতেছে এবং জন্মিতেছে 

ইহা অনুতব-বিরুদ্ধ ।/বিশ্বের কোনও কোনও বন্ত যেমন বিছ্যুৎ-প্রভা 

ক্ষণ পরেই নাশ পায় বটে, কিন্তু সমুদয় বস্তই এরূপ ইহা অনুভবের বিষয় 

নয়) কতকগুলি বস্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী রূপে ও অনুভবের বিষয় হইয়। থাকে। 

কশুলস্থবীজ দীর্ঘকাল পরে ক্ষেব্রস্থ হইয়াই অস্কুর জন্মায় এরূপই অনুভব ; 

স্থলে ধিগ্ধণ পরে পরে বীজের নাশ এবং সদৃশ বীদান্তরের উৎপত্তি 
স্বীকার করিলে এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনন্তবীঙ্গের নাশ এবং উৎপত্তি 

স্বীকার করা হয় বলিয়৷ কল্পনার গৌরব হয়, তদপেক্ষায় কুশুলন্থ এবং 
ক্েত্রস্থবীজকে দীর্ঘকাল স্থায়ী একটা স্বীকার করাই বর্তব্য। এখন কথা 

হইতে পারে বন্ত যদি দীর্ঘকাক স্থায়ী হয় তবে বস্তর দীর্ঘ স্থিতি কালের 
গ্রতিক্ষণে কারধ্যোৎপত্তি হয় না কেন? ততুত্বরে বক্তব্য এই যে কেবল 
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বস্তর স্থিতি নিবন্ধন ( অর্থাৎ বস্তটী আছে বলিয়! ) উহার কাঁধ্য হয় না; 

সহকারী-কারণ সকলের লাভ হইলেই বস্তর কাধ্য হইয়া থাকে । তাৎপর্য্য-- 

বিশ্বের কোনও বস্তই অন্তের সাহাধ্য না পাইলে কোনও কাঁধ্য করিতে 

পারে না; বস্তু মকল প্রত্যেকেই অপরের সহিত মিলিত হইয়া! বিশেষ 

বশেষ কাধ্যের জনক হয়: মুত্তিকা, সলিল-সংযোগ প্রভৃতির সাহায্য 

না পাইলে ( অর্থাৎ ইহাদের মিলন না ঘটিলে ) কেবল বীজ হইতে অস্থুর 

য় না (অর্থাৎ কেবল স্থিতি নিবন্ধন বীজ অস্কুরের জনক হয় না)। 

মৃত্তিকা, সলিল-সংযোগ *ভূতির মিলন ঘটিলেই বীজ অস্কুরের জনক হইয়। 

ধাকে। এমত অবস্থায় বীজের দীর্ঘ স্থিতি কালের প্রতিক্ষণে মুর্তিকা 

প্রভৃতি সহকারী-কারণ সকলের লাভ ঘটে না বলিয়া প্রতিক্ষণে অস্কুরোৎ 

পত্তির প্রসঙ্গ হইতে পারে না। বীজকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বাকাঁর করাই 

কর্তব্য"! বস্তু সকল অনেক সময়েই স্তব্ধের মত থাকে, ইহাই বস্তুর 

ঈড়তা ) অপরের সাড়| পাইলেই ( অর্থাৎ সহকারী সকলের সহিত মিলিত 

£ইলেই ) জাগরিত হয় অর্থাৎ ফুক্কদ্রপ বা কার্ষ্যোন্ুখ হয়; ইহাই বস্তর 

দ্াগরণ। এইরূপে জাগরণই বস্তর স্ব ঠাব বলা ঘাইতে পারে। পুর্বপক্ষে 

বলা হইয়াছে সহকারী লাভে কারণের কার্ষে্যোপযোগী ক্ষণিক-শক্তি বিশেষ 

নে এবং এ শক্তি কারণেরই স্বরূপ বলিয়া ফলতঃ কারণকেও ক্ষণিকই 

ধীকার করিতে হয়। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তই বিশেষ বিশেষ কাধ্যের 

কারণ বলিয়৷ বস্তমাত্রই ক্ষণিক। ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ--সহকারী 

শাভে কারণের বিশেষ শক্তি জন্মে ইহ! স্বীকার করিবার আবশ্তকত। 

নাই। সহকারীর লা সময় বিশেষে হয় বলিয়াই দীর্ঘকালস্থায়ী কারণ 
ইতে সময় বিশেষে কার্ধ্য হইয়। থাকে । সত্তিকা; সলিল-নংযোগ প্রভৃতি 
হকারী সকলের লাভ সর্বদা ঘটেনা, যে সময়ে উহাদের লাভ ঘটে তৎপর 

কণেই বীজ হইতে অস্কুর হয়। সুতরাং সহকারী সকলের বাঁভই কার্ধ্য 

খ্ 
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জননোপষোগী সামর্থ্য বা শক্তি; বীজের অন্কুরোৎপাদনোপযোগী শক্তি, 

মৃত্তিকা গ্রভৃতি সহকারী সকলের লাভ ব্যতীত আর কিছু নহে । সুতরাং 

কাঁরণ সকল ক্গণিক-শক্তির স্বরূপ বলিয়া ্ষণিক, ইহা হইতে পারে না ।/ 

ূর্বপক্ষে বল! হইয়াছে-_যে বস্তু যে কাঁধ্য করিতে সমর্থ এ বস্তু এ 
কাধ্য অবশ্যই করিয়া থাকে। বাজ অন্কুর জন্মাইতে সমর্থ সুতরাং 

বীজ অবশ্যই অস্কুর জন্মাইবে 7 প্রস্তর অস্কুর জন্মাইতে অসমর্থ স্থতরাঁং 

কখনও অঙ্কুর জন্মায় না বা জন্মাইতে পারে না। এমত অবস্থায় বস্ত 
সকলকে দীর্ঘকাল স্থায়া স্বীকার করিলে একই বস্ততে কার্যোপযোগী 

সামর্থ্য এবং অসামর্থ্য স্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম দ্ধয় স্বীকার করিতে হয়? কিন্ত 

কোনও বস্ত্রই বিরুদ্ধ-ধন্মন ঘ়াক্রাত্ত হয় না। বস্তমান্রই কোনও না 

কোনও কাঁধ্য করিতে সমর্থ বলিয়। কোনও বস্তকেই দীর্ঘকাল স্থায়ী 

স্বাকার করা যায় না; সুতরাং বস্তমাত্রই ক্ষাঁণক ইহাও ঠিক নহে, কারণ-- 

এরূপ নিয়মের গ্রাহক কিছুই নাই, (১) বরং সহাকাঁরী সকলের লাত 

না হইলে বস্ত্র কোনও কার্ধা করতে পারে না, ইহাই দেখা যায়; বীজ 

অন্কুর অন্মাইতে সমর্থ, কিন্তু দৃত্তিকা, সালল-সংযোগ প্রস্তুতি, এ্ুহকারা 

সকলের লাভ না হইলে বীজ হইতে অস্কুর হয় ন| ইহাই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। বস্তু 

মাই ক্ষণিক ইহ] উ্তয় বাদি দিদ্ধ নয় বলিয়া ক্ষণিক পদার্থ সন্দিপ্ধ। এমত 
অবস্থায় অস্করোৎ্পাদনে সমর্থ ক্ষেত্রস্থ-বাদবহাক্ত ক্ষণিক ইহা নিশ্যয় করিয়া 

/১) যে বিশেষ জাতীয় কোনও একটী বন্ত দ্বারা যে বিশেষ জাতীয় কোনও 
একটা কার্য হয় এ জাতীয় বন্ত মাত্রকেই এ জাতীয় কাধ্যোৎপাদনে সমর্থ বা উপযুক্ত 
বল| হয়, দণডত্ স্বরূপ বিশেষ জাতীয় কোনও কোনও দওদ্ারা ঘট স্বরূপ কার্য্য হহয়! 
একে, অরণ্যস্থ দওও ঘটের জনকীভূত-দণ্ড জাতীয়, অরণ্যস্থ দণ্ধারাও ঘট স্বরূপ 
কাধ্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অরণ্যস্থ দণদ্বারা ঘট অবশ্যই হহবে ইহ! 
বলা যায়না । সুতরাং--ষে বস্তু ষে কাধ্য করিতে সমর্থ বা উপযোগী এ বস্ত & 
করা অবস্তই করিবে এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না। 
র 
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বলা যায় না। বরং যে বীজব্যক্তি হইতে অন্কুর জন্মে ্ ৰীছে 

মৃত্তিকা, সলিল-সংযোগ প্রভৃতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ-সিত্ধ বলিয়া! ইহাই 

নিশ্চয়রূপে বলা ঘায় যে সহকারী সকলের সহিত মিলিত হইবেই 
বীজ হইতে অস্কুর হয়, অন্তথা হয়না । নুতরাং সহকারী সকলের 

লাভই কারণের কার্যোপষোগী সামর্থ্য, ইহা অতিরিক্ত কিছুই নহে। 

এইরূপ সামর্থা এবং অসামর্থ্য একই সময়ে একই বস্তরতে না থাকিলেও 

সময় ভেদে একত্র থাকিতে বাধা দাই অর্থাৎ সময় ভেদে একই বস্ততে 

সহকারী সকলের লাভ এবং অলাঁভ ঘটিতে পারে; সুতরাং 

সীর্ঘকালের নিমিত বস্ত্র স্থিতি স্বীকার করিলেও একত্র বিরুদ্ধ ধর্ম 

ঘয়ের আরোপ হয় না, বস্তগাত্রই ক্ষণিক ইহা বলা যাঁয়' না। 

পুর্ববপক্ষে বল! হইয়াছে যে_-ক্ষণের সহিত বস্তর সম্বন্ধ বা বিগ্যমানত 

ক্ষণভেদে বিভিন্ন বলিয়া কোনও বস্তরই দীর্ঘকালের নিখিতত 

একটা বিগ্যমানতা স্বীকার করা যায় না। বন্ত নিজের উৎপত্তি 

ক্ষণের যে সম্বন্ধ বা বিগ্কমানতাঁটাকে নিয়া বিশি্ পরক্ষণে এ 

বিদ্বমানত! বা ক্ষণ-সন্বন্ধ থাকেন! বলিয়া পরক্ষণে উৎপত্তিক্ষণের বিশিষ্ট 

বস্তুটী থাঁকে না। বস্তমাত্রই বিশিষ্ট, বিশিষ্টত। বা বিশেষণ-বর্জিত 

কেবল কিছুই নহে, সুতরাং বস্তমাতই ক্ষণিক। ইহাও সঙ্গত লে 

কারণ-__বিশেষব-বর্ষিত কেবল কল্পনার অবিষয় হইলেও যে সব 

বিশেষণ অচ্ছেছ্ঘ সম্বন্ধে বিশেষ্যে অবস্থিত হয় ( অর্থাৎ বিশেষণের নাশ 

ব্যতীত বিশেষ্যে /যে সকল বিশেষণের অভাব সম্পাদন করা যায় ন| 
ধ্ররূপ বিশেধণির সহিত বিশেষ্যের থে সম্বন্ধ এসন্বন্ধে অথবা! যে সক 
জন্বন্ধের নাঁশ নাই খ্ক্ষপ সম্বন্ধে বিশেষ্যে অবস্থিত হয়) এসকল বিশেষণ 

বিশিষ্ট বিশেষ্যকে (ফল কথ! ক্ষণিক বিশেষণ-বর্জিত রূপে বিশেষাকে ) 

দীর্ঘকাল স্থায়ী বলা যাইতে 'পারে। যেমন--ঘট একটা বসত বা বিপিট 
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পদার্থ; ঘটত্ব, তদীয় একত্ব-সংখ্যা পরিমাণ প্রভৃতি বিশেষণ সকল 

অচ্ছেস্ত-সন্বন্ধে ঘটে অবস্থিত, ইহারা ঘটের সাময়িক বিশেষণ নহে, 
তদীয় রূপ, রম প্রভৃতি বিশেষণ সকল সাময়িক হইলেও উহারা 
্ষণকালের নিমিত্ত ঘটের বিশেষণ নয় এবং ইহারাঁও অচ্ছেগ্ভ সম্বন্ধেই 

ঘটের বিশেষণ (১) উৎপত্তি ক্ষণের সহিত ঘটের সম্বন্ধ বা প্রাথমিক 

বি্বমানতা দ্বিতীয়াঁদিক্ষণে থাকে না ; ( অর্থাৎ তত্ততক্ষণের সহ্ন্ধ স্বরূপ 

তত্তৎ বিদ্বমানতা অন্তক্ষণে থাকেনা) সুতরাং এইরূপ ক্ষণিক-বিশেষণ 

নিয়া এইক্ষণের বিশিষ্ট ঘট বস্তটা অন্তক্ষণে না থাকিলেও এইরূপ 
ক্ষণিক বিশেষণ-বর্জিিত ঘটত্বাদি দ্বারা বিশেষ্য ( অর্থাৎ ঘটত্বাদি বিশেষণ 
বিশিষ্ট) ঘট বস্তুটাকে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করা যাইতে পারে। 
বন্তর যতগুলি বিশেষণ সম্ভবপর তৎসমুদাঁয়-বজ্জিত বিশেষ্য অসম্ভব 
বটে, কিন্তু সাময়িক বিশেষণ-বঞ্জিত বিশেষা কিছুই নহে, ইহা হইতে 
পারেনা । সাময়িক বিশেষণের পরিবর্তন সম্ভবপর হইলেও তৎসঙ্গে 
বিশেষ্যও পরিবর্তিত হইবে এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না। যেসকল 
বিশেষণ ক্ষণকালের নিমিত্ত বিদ্বান হইয়। থাকে এ সকল বিশেষণ 

পবজ্জিত হইয়ও ঘটত্ব স্বরূপ মদাতন বিশেষণ দ্বারা এবং দীর্ঘকাঁলের 
নিমিত্ত বিছ্বামান ' তদীয় *-রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা ঘট বস্তা 
দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিশেষ্য বা বিশিষ্ট হইতে বাধা নাই অর্থাৎ 
দীর্ঘকালের সহিত এীরাধপ ঘটের মন্বন্ধ ঘটতে বাধা নাই। বিশেষতঃ 
ক্ষণে ক্ষণে ঘটের এবং তদীয় রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষণ সকলের নাশ 

ও এরূপ আর একটি ঘটের :এবং স্বতন্ত্র রূপ, রস প্রভৃতির উৎপতি 

(১) ঘট বস্তটী দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও তদীয় রূপ, রস প্রভৃতির পরিবর্তন 

হইতে দেখা যায়| ইহারা ঘটের সাময়িক বিশেষণ হইলেও প্রতিক্ষণে উহাদের 

পরিবর্তন' স্বীকার করিবার আবন্তকত| নাই। 
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স্বীকার করিলে অতীব কল্পনা গৌরব হয়। সুতরাং উৎপত্তি এবং 

লয়ের ব্যবধায়ক স্থিতি নাই, ইহা বলা অসঙ্গত। উৎপত্তি এবং লয়ই 

বিশ্বের ক্রম হইতে পারে না। 

পূর্ববপক্ষে অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করা হয় নাই। 
পরমাণুর স্মষ্টিকেই অবয়বী বলা হইয়াছে; স্থুলরূপে অবয়বীর প্রত্যক্ষ 

ত্রষ-জ্ঞান ইহা ঠিক নহে; কাঁরণ--অবয়বী যদি পরমাণু হইতে অতিরিক্ত 
না! হয় অর্থাৎ পরমাণুর সম্ট মাত্র হয় তবে পরমাণু অতীন্দরিয় 

বলিয়া 'অবয়বী ইন্জিয় গ্রাহ্য হইতে পাঁরে না) যেহেতু অতীন্দিয় পদার্থের 

সমগ্টিকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিলে উহাাদেব অতীন্রিয়ত্বের ব্যাঘাত স্বীকাঁর করা 

হয়; স্থুলরূপে অবয়বী প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; সুতরাং অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকাব 

কর! আবশ্তক্ অবয়বী পরমাণুর সমষ্টি নহে।, আরও বঙা 

হইয়াছে-_-পরমাণুর পুঞ্জ বা সমটি স্বরূপ এবং প্রতিঙ্ষণে পরিবর্ভনগীন 

শরীরই চেতন-আত্ম! ; ইহা ঠিক নহে, কারণ--তাহা হইলে পূর্ব 
বস্তর প্মরণ হইতে পারে নাঁ। বিশেষতঃ ক্ষণিক-শরীরই যদ্দি চেতন- 

আত্ম! হয় তবে যে আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি সেই আমিই স্থবিরে 

গ্ররণ করিতেছি ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না) এইরগষ্ট 

সার্বজনীন প্রত্যভিজ্ঞ। সুতরাং শরীর চেতন-আত্মা নহে । আরও 

'এককথা জন্মিলে একবারই মরিতে হয়, এক জীবনে জন্মঃ মৃড্াব 

ব্যথা! একবারই ভোগ করিতে হয়। শরীর উদ চেতন-আত্ম। হয় 

এবং আত্মা প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয় তবে প্রতিক্ষণেই জন্ম, মৃত্যুর 

যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, কিন্তু কাহারও কি তাহা হয়? সুতরাং 

শরীর চেতন- আম্মা নয় এবং গ্রতিক্ষণেই শরীরের পরিবর্তনও হয় 

না; পর্ধ্ব শরীরের বাঁসনা বা সংস্কার পরবর্তী শরীরে সঞ্চারিত হইয়া 
উত্তরকালে স্বরণ জন্মায় ইহা বলা চতুরতা মাত্র । নান্য দৃষ্টং পরত্য্ 
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ইত্যাদি কারিকার ব্যাখ্যায় এ মকলের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, এম্থলে 
পুনরুল্পেখ করা হইলনা। এখানে একটা কথা প্রণিধানযোগ্য--স্থির 
নিতা-আত্ম-বাদীরমতে শরীরের নাঁশ মৃত্য নহে। আত্মার সহিত 

শরীরের কিংবা প্রাণ বায়ুর বিজাতীয় সঙবন্ধের নাশই মৃত্যু। ইহা 
এক জীবনে একবারই হয়। স্থতরাং বাল্য, যৌবন, বান্িকয-ভেদদে 
শরীর পরিবর্তিত হইলেও এক জাবনে বার বার জন্ম, মৃত্যুর যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হয় ন। 

উত্তর-পক্ষে ইতঃপুর্ধে বলা হইয়াছে যে বস্তর বৈজাত/ বা 
বিশিষ্টতা-কুবদ্রপত্বের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া বস্তু সকলকে কুর্বব্ধপ 
বলা যায় লা। কিন্তু প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ নয়, অন্ুমীনও একটা 
প্রমাণ। ধৃম দেখিলে বহির অনুমান হইয়া থাকে; মেঘ চাকিলে 
বৃষ্টি হইবে বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং প্রত্যক্ষ হয় ন। বলিয়া বস্তর 
কু্বজরপত্ব স্বরূপ বৈজাত্য বা বিশিষ্টতা নাই ; অর্থাৎ বস্তু কুর্ধদ্রপ 
শয়) ইহা বল! যায়না; বরং প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া উহা অতীন্তরিয় 
এই পথ্যন্ত বলা যাইতে পারে! । এইরূপ আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত 
বলা যাইতেছে -কুবধন্রপত্ব শন্দ্রিয়ক বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুতে 
অবস্থিত এবং উহাই বস্তর লক্ষণ বা বিশিষ্টতা হইয়। ও ইহ 
অতীব্দিয় এরূপ বলা যায়না । কারণ-বাদীর মতে কুর্বদ্রপতাই 
বস্তর বিশিষ্টতা বা লক্ষণ (অর্থাৎ বন্তত্ব) স্থৃতরাং কুর্বন্রপতাঁটকে 
বাদ রাখিয়া বস্তর অস্তিত্ব কল্পনার বিষয় নহে; উহা নিয়াই বস্ত 
বিশিষ্ট। বস্ত আর বিশিষ্ট এক কথা, বীন্ধ প্রত্ৃতি, বস্ত বা বিশিষ্ট 
ূ বূপেই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; সাং কুর্বন্ধপতা ধর্ুটাকে লইয়াই বীজ 
প্রস্তুতি বস্তর প্রত্যক্ষ হয় ইহা অবশ্ত বলিতে হয়) এমত অবস্থায় 
উহাদের বিশিউতা- 'কুরব্রপত্ের প্রত্যক্ষ হয় না) উহ্থাকে অতীন্তরিয় 
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বল! প্রলাপ মধ্যেই গণ্য। অভিজ্ঞগণ কখনও বলে ন। লাল রং বিশিষ্ট 
গোলাপটী দেখিলাম কিন্ত উহার লাল রংটী দেখিলাম না । বিশেষতঃ 

ক্ষণভপ্গ-বাঁিগণ প্রব্যত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি অনুগত ধর্ম স্বীকার করে 

না! (১); তাহাদের মতে একমাত্র কুর্বদ্রুপত্বই বস্তর ধর্ম বা লক্ষণ 

এবং উহা ব্যক্তি ভেদে নানা । কতগুলি বস্তর একটা কুর্বদ্রপত৷ 

নাই। সুতরাং বাদীর মতে বিপক্ষ-বাধক-তর্কের' (অর্থাৎ ব্যতিচার 

ংশয়ের নিরাঁসক-তর্কের ) সন্তাবনা থাকে না। তর্ক ব্যতিরেকে 

প্রায়শঃ ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্ত না 

হইলে ব্যাপ্ি-নিশ্চয় হইতে পারে ন। বলিয়া! প্রায়শঃ অনুমান বা পরামর্শের 

অসম্ভব বশতঃ অন্ুমিতি অসম্ভব হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে_ 

মনে কর তোমার বির প্রয়োজন, চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া পর্বতে 

ধুম দেখিতে পাইলে; তৎ সময় যদি তোমার নিশ্চয় হয় যে, ধৃম বছর 

ব্যাপ্য (অর্থাৎ যেখানে ধুম থাকে সেই স্থানেই বি থাকে ) তাহ! হইলে 

বহিব্যাপ্য-ধৃমবান্ পর্বত কিংবা বহ্িব্যাপ্য-ধূম পর্বতে আছে ইত্যাদি 

রূপ অনুমান বা পরামর্শ হইয়া অন্ুমিতি (নিশ্চয় ) হইবে পর্বত-বহ্ভিমান্। 

তবেই দেখা যাইতেছে অনুমিতি করিতে হইলে অন্মাপক"হেতুতে সাধ 

বা অন্ুমেয়ের ব্যাপ্তি নিশ্চয় (অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকে সেই স্থানে 

সাধ্য থাকে ইত্যাদি নিশ্চয়) আবশ্যক | হেতু এবং সাধ্যের সহচার-দর্শণ 

থাকিলে অর্থাৎ একত্র থাকে ইহা! জানা থাঁকিলে এবং হেতুতে সাধোর 

ব্যভিচার জ্ঞানের অভাঁব থাকিলে এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্যয় হইয়া থাকে। 

বছি এবং ধূম মহানসাদিতে একত্র থাকে ? যদি তোমার বহি এবং 

ধূমের সহচার-দর্শন থ|কে এবং ধৃমে বহ্থির ব্যতিচার জ্ঞানের ( অর্থাৎ 

বহি না থাকিলে ও ধুম থাকে কিংবা থাকিতে পারে ইত্যাদিরপ জ্ঞানের) 

(১) ইহা ১২৯ পৃষ্ঠায় বিশেষরূপে আলোচিত হইবে এস্থলে দ্রব্য | 
রঙ 



প্রথমন্তবক। ১২৭ 

অভাব থাকে, তাহা হইলে ধূমে বহির ব্যাণ্ডি-নিশ্চয় হইবে, ( অর্থাৎ তাহা 

হইলেই তুমি বুঝিতে পার যেখানে ধৃম থাকে সেই স্থলেই বহি থাকে )। 
কিন্তু বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের কত স্থানে ধৃূম আছে কিংবা! থাকিবে কিংবা ছিল 
তাহার ইয়তা নাই। যেখানেই ধূম থাকে সেই স্থলেই বহি থাকে 
ইহা অনুসন্ধান করিয়া জানিবার সাধ্য কাহারও নাই। মহানস প্রস্ৃতি 

কতিপয় স্থানে হয়ত দেখিয়া থাঁকিবে ধৃম এবং বহি একত্র থাকে। 

কিন্তু তাই বলিয়! যেখানে ধুম থাকে সেই স্থানেই বহি থাকে ইহা 

নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার না। অপর-বহি না থাকিলেও ধৃম থাকে 
ইহা যদিও নিশ্চয় করি! বলা ষাঁয় না, এরূপ কখনও দেখিতে পাওয়! 

যায় না, তথাপি যেখানে ধৃম থাকে সেই স্থানেই বহি থাকে কিনা? হয়ত 
কোন ও স্থানে বহি না থাকিলেও ধূম থাঁকিতে পারে সামান্ততঃ ইত্যাদি 

রূপ সংশয় বারণ করা যায় না। সুতরাং এরূপ সংশয় হওয়া 

স্বাভাবিক |. বিশেষতঃ বিচার করিয়া! তোমাকে ধূমে বহির ব্যান্তি- 

নিশ্চয় করাইতে হইলে অবশ্তই বলিতে পাঁর যেখানে ধুম থাকে সেই 
স্থলেই বহি থাকিবে ইহার নিশ্চয়তা কি? বহি না! থাঁকিলেও হয়ত 

কোথাও ধূম থাকিতে পারে? সুতরাং অপরকে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় করাইয়া 
অনুমিতি করাইতে হইলে খ্ররূপ সংশয় হওয়াই স্বাভাবিক । অতএব 

কথিতরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্যয় করিতে কিংবা! অপরকে এরূপ ব্যাণ্ি-নিশ্চয় 
করাইতে তর্কের আঁবশ্তকতা আছে। খ্ররূপ স্থলে তর্ক ব্যভিচার- 
মংশয়ের নিরাসক | সন্দিগ্ধ স্থলে তর্ক উপস্থিত হইলে সংশয় আর থাকে- 

পা। ধুম যদি বহিরব্যভিচারী হয় তবে বহি-জন্ত না হউক (অর্থাৎ বহি- 

্ঘত্বাভাব বিশিষ্ট হউক) ইহা একটা বিপক্ষ-বাঁধক (অর্থাৎ কথিরূপ 
তিচার সংশয়ের নিরাসক ) তর্ক; এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইলে তোমার 
মে বহির ব্যভিচার-সংশয় থাকিতে পারে না। কারণ--এইরূপ তর্ক 



॥ ১২৮ কুম্থমাঞ্জলি-সৌরভ। 

. / উপস্থিত হইতে হইলে কিংবা! করিতে গেলে ধুম বহি-জন্ ইহা! নিশ্চয় রূপে 
জানা থাক! দরকাঁর। যেহেতু তর্কে আপাগ্াভাবের নিশ্চয় কারণ) 

এন্থলে বহি-জন্তত্বাভাবের অভাঁব বহি-জন্তত্বই আপাগ্যাভাব সুতরাং ধুম 

বহি-জন্ত (অর্থাৎ বহি-জন্তত্ব বিশিষ্ট ) ইহা নিশ্চয়রূপে জান! থাকিলেই 

রূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। অন্তথা ধুম বহি-জন্য না হউক 
এরূপ তর্ক করা চলে না। ধূম বহি-জন্ত ইহা! নিশ্চয়রূপে তোমার জানা 

আছে, এমত অবস্থায় ধুম'বহির ব্যতিচারী কি না সংশয়? হইলে যদি 
তোমার তর্ক ( আপনি ) উপস্থিত হয় ধূম যদি বির ব্যভিচারী হয় তবে 

: বহিজন্ত না হউক তাহা হইলে তোমার ধূম বহি-জন্য এই স্থির দিদ্ধান্তের 

ব্যাঘাত ঘটিবার উপক্রম হয় সুতরাং এইরূপ তর্ক ধূমে বহি-জন্থতবের 
নিশ্চয় দ্বারা (অর্থাৎ ধূম বছি-জন্ত এইরূপ নিশ্চয় দ্বারা ) ধুম বহির 

ব্যভিচারী নয় ঝা হইতে পারে না ইহ! তোমাকে নিশ্চয় রূপে বুঝাইয় 

দেয়। সুতরাং এইরূপ তর্ক দ্বারা ধূম বছির ব্যভিচারী. নয় এইর 

নিশ্চয় হয় বলিয়! ধুম বহর ব্যভিচারী কিনা? ইত্যাদি সংশয় তোমার 

থাকিতে পারে না। (১) যেখানে ধৃম থাকে সেই স্লেই বহি থাকে 

ইত্যাদিরূপ ব্যান্তি-নিশ্চয় সম্ভব পর হয়। 

(১) তাৎপর্যয--তর্ক বা আপত্তিতে একটী আপাদক এবং একটী আগাগ্ থাকে। 

যাহার আরোপ করিলে (অর্থাৎ যাহ! বলিবার দরুণ) আপত্তির উত্তব হয় উহা]! আপাদক 

এবং ষাহার আপত্তি কর হয় (অর্থাৎ যাহাকে “হউক” বলিয়া বলা হয়)উহ 

আগান্য। ধূমে বডির ব/ভিচারের আরোপ করিলেই ( অর্থাৎ ধুম বাছুর ব্যভিচারী 

বলিলেই ধুম বহি-ন্ততবরূণপে নিশ্চিত বলিয়৷ আপত্তির উত্তব হয় “তাহ! হইলে ধূম বর 
জন্ত না হটক" ( অর্থ/ৎ বন্থি-জন্তত্বের অন্ধ।বকে “হউক” বলিয়] ) বল! হয়| নুতরাং, 

এইরূপ জাপত্বি-স্থলে বহিন্প বাভিচারই জাপাদক এবং বহ্ছি*দস্যতের অন্ভাবই আগা । 

আপাদক আপাছের ব্যাপ্য এবং জাপান আগাদকের ব্যাগক হুইয়। থাকে | এনত 

অবস্থায় এইরূপ আগতি-স্থলে খ্যাপকীতুত্-আপাভ-ব্ি-জন্ত্বাভাবের অভাব বা 



প্রথমস্তবক । ১২৯ 
৯৬ পাটি শিটিস্সিশ্সিি ১ ত্পিস্সিনসি ৯ পাস পপি ৯৯৯ এস এ ৯ ৯০৯ সস সস পিস ৯ ৯ সস সি ৬ পপি পি ০ সি পাািপাস্পিসি পি সিসি তল 

ক্ষণতগ্গ- বাদদিগ্ণ জাতি, গুপ প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার ক করে 

না) তাহাদের মতে একমাত্র কুর্বন্ঞপতাই বস্তর স্বাঁব বা ধর্ম ( অর্থাৎ 

বিশিষ্টতা )। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতি; ঘট পট প্রভৃতি বস্তুর ইতর ভেদ 

মাত্র। “ঘট” ইত্যাকার ঘটত্ব-বিশিষ্ট বিষয়ক বুদ্ধি, ঘটের ইতর হইতে 

ভিন্ন রপেই ঘট বস্তকে বিষয় করিয়া থাকে । ঘটের ইতর.ভেদ 

ঘটের অতিরিক্ত নহে,ঘটের অতিরিক্ত হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ ঘটেরই স্বরূপ। 

এইরূপ রক্তবর্ণটা রক্ত বর্ণের বস্তুর ইতর-ভেদ ব্যতীত আর কিছু নহে। 

“্ঘটরক্ত* ইত্যাকার রক্তরূপ-বিশিষ্ট ঘট বিষয়ক বুদ্ধি, ঘটে রক্তবর্ণের 
বন্তর ইতর-ভেদ্কে বিষয় করিয়াই হয়; এই ইতর-ভেদও রক্ত বলিয়া 

প্রতীয়মান ঘট, পট প্রভৃতি বস্তরই স্বরূপ। এইরূপে অন্তান্ত জাতি 

গুণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । এমত অবস্থায় ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণেন 

মতে পুর্বোক্তরূপ তর্ক বা আপত্তির উদ্ভাবন হইতে পারে না । কারণ-. 

তাহাদের মতে প্রত্যেক বস্তরই ভিন্ন ভিন্ন কুর্ধন্রপতা ব্যতীত 

বাস্তবিক অন্য কোনও ধর্ম নাই এবং বস্ত মাত্রই ক্ষণিক বলিয়া এক 

একটা বহ্িকেই এক একটা ধুম স্বরূপ কার্য্যের কুর্ববব্প বলিতে হয়ঃ 

একটা বহি দ্বারা একের অধিক ধুম হয় না বা! হইতে পারে না। সুতরাং 

যে বস্তরটা যেক্ষণে যে কার্্যের কুর্ববন্রূপ এ বস্তটা এক্ষণে স্বরূপতঃ ( অর্থাৎ 

নিজের কুর্বন্রপত৷ স্বভাঁব বা ধর্ম্টীকে নিয়া ) প্র কার্য্যের কারণ হইয়া 

জনত্ব ধুমে নিশ্চিত বলিয়। আপাদক-ব্যাপ্য বহি-ব্যভিচারের অভাব নিশ্চিত হইয়! 

যায়ঃ যেহেতু যেধানে ব্যাপকাভাবের নিশ্চয় হয় তথায় ব্যাপ্যাভাবের নিশ্চয় হইয়া 

ধাকে। স্বৃতরাং এইরূপ তর্কের দ্বারা ধুম বির ব্যভিচারী নয় নিশ্চয় হয় বলিয়! 

ধুম বহির ব্যভিচারী ফিনা? বছধি না থাকিলেও ধুম থাকে কিনা; ইত্যাদিরপ 
বাতিচার-নংশয় থাকিতে পারে না, ধুমে বসির ব্যাপ্তি নিশ্চয় (অর্থাৎ যেখানে ধুম থাকে 

সেই স্থানেই বসি থাকে ইত্যাদি নিশ্চয়) সম্ভব পর হয়। 



১৩৪ কুন্যাঞজলি-মৌরত । 
তিনি নিপল সাল 

থাঁকে। যে বিশেষ ধূমব্যক্তি ( অর্থাৎ অঞ্জন স্বরূপ কার্য্যের কুর্ব্ধপ 
স্বরূপ যে ধৃম ব্যক্তি) যে বিশেষ বহি দ্বারা ( অর্থাৎ এ ধৃষ স্বরূপ কার্ধের 
কুর্বন্ধপ যে বহিব্যক্তি দ্বারা ) হইয়া থাকে, এ বহি ব্যক্তিই ম্বরূপত্ত 

( অর্থাৎ এ ধুম স্বরূপ কার্ষ্যের যে বিশেষ কুর্বন্পত! এ কুর্বন্ধপত 
স্বভাব বা ধর্ম্টীকে নিয়!) এ ধুম ব্যক্তির কারণ । অতএব বিশেষ বিশে 
ক্ষণিক/ধূমের গ্রতিই বিশেষ বিশেষ ক্ষণিক বহিকে স্বরূপতঃ কারণ বলিতে 

হয়।4 এমত অবস্থায় বহিত্বরূপে ধুম সামান্তের একটা কারণতা নাট 
(১) বলিয়া বহি সামান্তে ধূম সামান্তের কাঁরণতা নিশ্চয় হইতে 

পাঁরে না। কারণ-_অপ্রত্যক্ষ কিংবা কালান্তরীয় কিংবা দেশান্তরীয় ধ্য 
সকল, বহিদ্বারাই হয় বা হইয়াছে কিনা সংশয়ের নিরাস সম্ভব পর নয়। 
প্ত্যুতঃ ধৃম-সামান্ত বহি-সামান্ত জন্ত কিনা সংশয়ই হইতে পারে! 
স্থতরাং এইরূপ সংশয়ের নিবৃত্তি না হইলে ধুম সামান্যে সামান্যতঃ বছি 
অন্ত্বের নিশ্চয় হইতে পারে না বলিয়া ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণের মতে কথিত 

রূপ তর্কের সম্ভাবনা থাকে না। যেহেতু এরূপ তর্ক করিতে হইলে ধম 
সামান্তে বহি-জন্ত্বের নিশ্চয় থাকা আবন্যক | এইরূপে সর্ধত্র প্রত্য্গ- 

সিদ্ধ সামান্ ধর্মরূপে কারণতার নিশ্চয় হইতে পারে না বলিয়া কোথাও 

(১) তাৎপর্য--ক্ষণভঙ-বাদীগণ অন্থগত-ধর্ম (অর্থাৎ অনেক বস্তুতে একা 

একই সন্বদ্ধে অবস্থিত হয় এরূপ একটী ধর্ম) স্বীকার করে না| মুঙরাং কোনও 

একটী কার্ষে/র উৎপাদক ব! জনক জাতীয় বলিয়। কতকগুলি বন্তকে সংগ্রহ কর! ঘায 
না। কোনও কার্য্যর উৎপাদক বাজনক জাতীয়তাই এ কার্য্য জাতীয়ের নামা? 

কারণত। অর্থাৎ কারণ জাতীর বন্ত সমূদ্ায়ে অবস্থিত কার্য/জাতীয় বস্ত সমুদয়ের একা 
কারণতা। বিশেষ বিশেষ দণ্ড প্বারাই বিশেষ বিশেষ খট হইয়! থাকে, বিশেষ বিশে 

দণ্ডই বিশেষ বিশেষ ঘটের উৎপাদক, দণ্ত্ব স্বরূপ সামাস্ত-ধর্ম ব! জাতি ন! থাকা 

দণ্ড সমুদায়কে ঘটের কারণ জাতীয় বল। যায় না হুতরাং সমুদায় দণ্ডে সমু! 
ঘটের একটী কারপতা। নাই, ইহ! ক্ষণতঙ্গ.বাদীগণেয অবস্ঠ স্বীকার্ধ্য। 
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কার্ধ্য কারণ-ভাব মুলক বিপক্ষ-বাধক তর্কের সম্ভাবনা থাকে না। 
সুতরাং কোথাও ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না বলিয়া 
বাদীর মতে প্রায়শঃ, বিশেষতঃ পরার্থ স্থলে ব্যাপ্ডি-নিশ্চয় অসম্ভব হয়। 

স্থতরাঁং অনুমান প্রমাণের দ্বারা অতীন্দ্রিয়-কুর্ববদ্রপত্ব সিদ্ধ করা যাইতে 

পারে না; অসিদ্ধ-কুর্বদ্রপত্বকে হেতু করিয়া বস্তর ক্ষণিকত্ব-দাধন করা 
আকাশ কুস্থমের দ্বারা মাল! গাথার ন্যায় হয়। 

১্জারও এক কথ!],-_ প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, সবিকল্প এবং নির্বিকল্প ; থে 

প্রত্যক্ষে বস্ত জাতি গুণ প্রভৃতি দ্বারা বিশেষরূপে কল্পিত হয় (অর্থাৎ 
যেজ্ঞান বন্তর নাম জাতি প্রভৃতিকে বিষয় করে,অথব! নাম, জাতি প্রভৃতি 

বিশিষ্টরূপে বস্তকে বিষয় করে ) উহাই সবিকল্প জ্ঞান। সুতরাং বিশেষণ 

বিশিষ্টরূপে বিশেষ্বের জ্ঞানই. সবিকল্প জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান বিশেষণ 
এবং বিশেষ্যের মহ্ন্ধকে বিষয় করিয়াই হয়। ফুল কথা, যে জ্ঞানের 
বিশেষণ এবং বিশেষ্য থাকে উহাই সবিকল্প জ্ঞান। যেমন--ঘটত্বরূপে 
ঘটের “ঘট” ইত্যাকার জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান ঘটত্ব জাতিরূপে ঘটকে 
বিষয় করিয়াই হইয়া থাকে । এইখানে বিশেষা ঘট এবং বিশেষণ ঘটত্ব। 
প্ঘট* ইত্যাকাঁর জ্ঞান হইলেই ঘট বস্তটীকে ণঘট” এই নাম এবং ঘটত্ব 
জাতি দ্বারা কল্পনা করা ষায়। সুতরাং “ঘট” ইত্যকার জ্ঞান একটী সবিকল্প 
্তান। (জ্লাতি, গুণ প্রভৃতি বিশেষণ বাদ রাখিয়া সবিকল্প জ্ঞান সম্ভবপর 
নহে। সুতরাং ক্ষণভঙ্গ-বাদীগণের মতে সবিকল্প জ্ঞান ষথার্থ হইতে 
পারে না। কারণ- পূর্বেই বল! হইয়াছে, তাহাদের মতে জাতিগুণ 
গ্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ নাই, এ সকল মিথ্যা ) স্তরাং সবিকল্প-প্রত্যক্ষ 

মাত্রেরই বিষয় বা! বিশেষণাংশ মিথ্যা বলিয়া উহ! মিথ্য। জ্ঞান। ইহা. 

কখনও প্রমাণ হইতে পারেনা । অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত। জ্ঞাত- 
বিষয়ে বস্তুতঃ আকৃষ্ট বা বিগ্ররুষ্ট হয় না অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয়ের 
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বাস্তবিক প্রাপ্তি কিংবা হান হয় না। বিশেষতঃ সবিকল্প জ্ঞান 

বিষয় জন্ত হয় না বা হইতে পারেনা, কারণ-_তাহাদের মতে বস্তমাত্রই 

ক্ষণিক, উৎপত্তির পরক্ষণেই বস্তু থাকেন! বলিয়৷ উৎপত্তি ক্ষণেই বস্তুতে 

ইন্ছিয় সন্নিকর্ষ ঘটে, সুতরাং পরক্ষণে বস্ত্র নির্বিকল্প জ্ঞান হইয়া 

_ তৎপরক্ষণে অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণে সবিকল্প জ্ঞান সম্ভবপর হয়। ্থতরাং 

সবিকল্প জ্ঞানের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে ( অর্থাৎ বস্তর উৎপত্তির পরক্ষণে ) 

বিষয় থাকেন! বলিয়া! ইহ! বিষয় জন্ত হয় না, মৃতবাং জ্ঞাতাকে বিষয়ে 

আকৃষ্ট বা বিপ্ররূ করিতে পারে ন1, অর্থাৎ বস্তুতঃ বিষয়ের প্রাপ্তি 

কিংব। হান হয় না স্থতরাং অপ্রমাণ। অপর-_ধে জ্ঞানে বস্ত বিশেষরূপে 

(অর্গাৎ জাতি, গুণ প্রভৃতি দ্বারা ) কল্পিত হয়না (অর্থাৎ যে জ্ঞান 

বস্তুকে নাম, জাতি প্রভৃতি যুক্ররূপে বিষয় করেনা ) উহাই নির্বিবিকনন- 

জ্ঞান। ফলকথা, যে জ্ঞানে বিশেষ্য এবং বিশেষণ নাই, যাহা কেবল 
বস্তর স্বরূপ নির্ভাসমাত্র উহাই _নির্বিকন্ন-ভ্তান। এইরূপ জ্ঞান 
মিথ্যয হইতে পারে না, কারণ বস্তুর স্বরূপ মিথ্য! নয়, তাহা হইলে সবই 

আকাশ কুম্থম হইয়! পড়ে। বিশেষতঃ এইরূপ জ্ঞানই বিষয়ু জন্য) সুতরাং 

একমাত্র নির্ধিকল্প-প্রত্যক্ষই তাহাদের মতে প্রমাণ (১)। এইরূপ জ্ঞান 

দ্বারাই প্রমাতা জ্ঞাত বিষয়ে বাস্তবিক আকৃষ্ট কিংবা বিগ্ররুষ্ট হইয়া 

থাকে । এইরূপ নির্তিকল্প-জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়না । অর্থাৎ কোনও 

বস্তর নির্বিকল্প-জ্ঞান হওয়ার পরে, জানিয়াছি বলিয়া মনের দ্বার! বন্তটার 

জ্ঞানের অবধাঁরণ করা যায় না।” অর্থাৎ ঘটের ্বরূপটা দেখ! মাই 

বল! যাঁয় না আমি ঘট জানিয়াছি। সুতরাং নির্বিকল্প-জ্ঞান অন্ুমেয। 

সবিকল্প-জ্রানের দ্বারাই নির্বিকল্প-জ্তানের অনুমিতি হইয়া থাকে! 

কারণ-_বস্তৃতে ইন্রিয় সম্বন্ধ ঘটিলে প্রথমতঃ বস্ত্র নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ হ%। 
০০০০০০০০০০০ 

(১) প্রত্যক্ষং কল্পনাপোড়ং নাষ জাত্যানংঘূতং | প্রমাণ সমুচ্চয় । 
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১ ৯৮৯ শি সিস্ট পিসি সি পি ৯ সিটি পি ৯ ০৮ ১ শি ছি পি পিস্পি ১ পি পি সি হ. সি সিসি পিসি ২ সলাত সি িপসপাসিস সত আসি 

তৎপরে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ-কৃত বস্ততে নাম, । জাতি প্রভৃতির যোজনা 

করিয়া সবিকল্প-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহাই ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণের সিদ্ধান্ত 
(১৮। স্থতরাং কোনও বস্তর সবিকল্প প্রত্যক্ষ হইলেই বুঝিতে হইবে 
বস্থটার নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ হইয়াছে ; যেহেতু নির্বিকল্প-প্রত্যক্ষ না হইলে 
সবিকল্প-গরত্যক্ষ হয় না বা হইতে পারেনা বলিয়া সবিকল্প প্রত্যক্ষ, 

নির্বিকল্প-প্রত্যক্ষের ব্যাপ্য ;সুতরাং নির্বিকল্প-প্রত্যক্ষের ব্যাপ্যরূপে 

সবিকল্প-প্রত্যক্ষের নিশ্চয় স্থলে অবগ্যই অন্ুমিতি হইবে, বস্তুটীর নির্বিবকল্প- 

প্রতা্গ হইয়াছে । এম্ত 'অবস্থায় “ক্ষণিক” ইত্যাকার সবিকল্প-প্রত্যক্ষ 

সম্ভবপর হইলেই (১) ক্ষণিকত্বের নির্বিকল্প-প্রত্যক্ষ কল্পনাব বিষয় (অর্থাৎ 

(১) মনে কর অনেক কাল পরে পূর্ধ- ।রিচিত কোনও বাক্তির সহিত সাক্ষাৎ 

হইল। এঁব্যক্তি দৃষ্টি পথে আসিবামাত্র তাহার স্থরূপ উপলব্ধি করিয়াই পরে বল! হয় 

মহাশয়! ভাল আছেন? সমীপস্থ বন্ধুজনের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়! দেওয়া 

হয়, ইনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইত্যাদি । এবং তাহার আকার প্রকার প্রভৃতি 

লক্ষ্য কর! হয়। দৃষ্টি পথে আিবামাত্র এ সকলের লক্ষ্য হয় ন| স্থতরাং প্রথমতঃ 

বস্তর নির্বিবিকল্প-প্রত্যক্ষ হইয়া পরে সবিকল্প ব বিশিষ্ট জ্ঞান হয় ইহ! অবশ্ঠই স্বীকার 

করিতে হয়। 

(২) বৌদ্ধ মতে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভবপর নয় বলিয়া অনুমান অসম্ভব, ইহা! পূর্বে উক্ত 
হইয়াছ ; হৃতরাং অনুমানের দ্বারা বস্তর জ্ঞান সম্ভবপর নয়। প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারাও 

বস্তুর ক্ষণিকত্বের সবিকল্প-জান (অথাৎ নিশ্চয়) হয় না। অথচ বৌগ্ছগণ প্রত্যক্ষ 

এবং অন্ুমানকেই প্রমাণ বলে; তাহার! শব্দ প্রসৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করে না। 

সুতরাং ক্ষণিকত্ব কোনও প্রমাণের দ্বারাই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। যাহ! 

কোনও রূুপজ্ঞানের বিষয় হয় না, এরূপ কিছুর অস্তিত্ব কল্পন!, আর আকাশ কুম্ুমের 

অস্তিত্ব কল্পন। তুল্য । তবে কখন কখন বস্তর ক্ষণিকত্বর্ূপে (অর্থাৎ বস্কে ক্ষণিক 

বলিয়া! )জ্ঞান হয় ইহ। বৌদ্ধগণ বলিতে পারে; কারণ-_তাহার। অনতের থ্যাতি 

স্বীকার করিয়া খাকে। যদি ক্ষণতঙ্গ-বাদীগণের ইহাই অভিপ্রায় হয়, তাহ। হইলে 
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অনুমেয়) হইতে পারে; কিন্তু “ক্ষণিক” ইত্যাকার সবিকল্প-প্রত্যক্ষ 

অসম্ভব ই পূর্বে বলা হইয়াছে । অর্থাৎ বস্তরটাীকে দেখিয়৷ বুঝা! যায়না! দে 
বন্তুটী ক্ষণে ক্ষণেই পরিবর্তিত হইতেছে । সুতরাং উহাদের মত-সিদ্ধ প্রমাণ 

্ষণিকত্বের নিব্রিকল্প-প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতে পারেন! বলিয়া প্রমাণের 

অভাবশতঃ প্রমেয়-ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং বস্তমাত্রই 

ক্ষণিক ইহ! সিদ্ধান্ত হয় না বা হইতে পারে না। ১। ১/ 

পু-ক্ষণিকে যগ্ভপি নাই সাধক প্রত্যয় । 
বাধাভাব বশে তাতে হউক সংশয় ॥ ২০৮ 

প্রত্যভিজ্ঞা-মানে নহে স্থিরতা-সাধন । 

ধশয় রয়েছে তাতে নাহিক খণ্ডন ॥ ২০৯ 

যদ্দিও বস্তুর ক্ষণিকত্বের সাঁধক-প্রমাণ নাই (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং 

অনুমাণের দ্বারা “বস্ত মাত্রই ক্ষণিক” ইহা নিশ্যয়রূপে বুঝিতে পারা যায় 
না) তথাপি ক্ষণিকত্বের বাধ নিশ্য়াভাব বশতঃ (অর্থাৎ 'বিস্ত সকল 

ক্ষণিক নয়” এক্নপ নিশ্চয় নাই বলিয়। ) ক্দণিকত্বের সংশয় (অর্থাৎ “বন্থ 

০ 

বিশ্ষে বিচারের প্রয়োজন নাই | কারণ--ক্ষণিকত্ব অসৎ, ইহ! স্বীকার করিলে একরূগ 

স্তায় মতেই প্রবেশ কর! হয়| তবে নৈয়ায়িক অসতের খ্যাতি খ্বীকার করেন। এই 

নিয়া বিরোধ দাড়াইতে পারে। এ নম্বন্ধে তৃতীয় স্তবকে বিশেষরূপে আলোচন| কর! 

হইবে, উহ! জুষ্টব্য ! 

(১) এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন। করিতে গেলে গ্রন্থ কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া 

যায়, বিশেষতঃ মাদৃশ ব্যক্তির দ্বার| বিস্তৃত আলোচন। সম্ভবপর ও নহে। সুধীগণ 

প্রণিধান করিবেন | বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ । যে দার্শনিকতত্ব এক সময়ে জগতে সমধিক 

প্রসার লাত করিয়াছিল, এ মতের বিরুদ্ধে মাদৃশ ব্যকির লেখনী চালন| কর! ভুঃনাহনের 

কার্ধ্য। তবে আতাখ্য উদয়ন যে পথে চলিয়াছেন যথামতি এ পথেরই অনুসরণ 

করিয়াছি । ক্রটী থাকা বিচিত্র নহে। 
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৭» সি সমাস স্পস্ট সি 

দকল ক্ষণিক কি না” এরূপ সংশয়) হইতে পাঁরে। তাৎপর্য্য--একত্র 

ভাব এবং অভাঁবকে বিষয় করিয়াই সংশয় হইয়া থাকে, ভাব এবং 

অভাবই সংশয়ের কোটি ; সংশয়ের একতর কোটি-ভাব কিংবা অভাবের 

নিশ্চয় থাকিলে সংশয় হয় না । সেমন -গৃহ, ঘট বিশিষ্ট কি না? এই 

একটা সংশয় ; গৃহে ঘট এবং ঘটের অভাঁবকে বিষয় করিয়াই এইরূপ 

সংশয় হইয়। থাকে ; ঘট এবং ঘটের অভাঁবই এইরূপ সংশয়ের কোটি। 

বদি নিশ্চয়রূপে জান! থাকে “গৃহ ঘট বিশিষ্ট" ( অর্থাৎ গৃহে ঘট আছে) 

কিংবা "গৃহ ঘটাঁভাব বিশিষ্ট” ( অর্থাৎ গৃহে ঘট নাই ) তাহা! হইলে "গৃহ 

ঘট বিশিষ্ট কি না”? প্ণৃহে ঘট আছে কি না? ইত্যাদিরূপ সংশয় 

হয় না। ক্ষণিকত্ব এবং ক্ষণিকত্বের অভাঁবই ক্ষণিকত্ব-সংশয়ের ( অর্থাৎ 

"বস্ত সকল ক্ষণিক কি না” এরূপ সংশয়ের) কোটি; সুতরাং বস্তু সকল 

ক্ষণিক কিংবা ক্ষণিক নয় ইত্যাদি রূপ নিশ্চয় সম্ভব পর হইলে “বস্ত সকল 

ক্ষণিক কি না” এরূপ সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু এ্ররূপ নিশ্চয় সম্ভব- 

পর না হইলে প্বস্ত সকল ক্ষণিক কিনা” এরূপ সংশয়ই হইতে পারে। 

প্রত্যক্ষ এবং অনুমাঁনের দ্বারা বস্ত্র ক্ষণিকত্বের নিশ্চয় ( অর্থাৎ পবস্ত 

মাত্রই ক্ষণিক” ইত্যাকার নিশ্চয় ) হইতে পাঁরে না ৫১) এবং বস্ত সকল 

ক্ষণিক নয় ইাও নিশ্চয়রূপে বুঝিবাঁর উপযুক্ত কারণ নাই, স্থৃতরাং পবস্ত 
কল ক্ষণিক কিনা” এরূপ সংশয়ই হইতে পারে, ইহা বারণ করা যাঁয় 
না। এমত অবস্থায় বস্তু সকলকে স্থির বা দীর্ঘকাল স্থায়ীরূপে সিদ্ধান্ত 

করা যাঁয় ন| ) যেহেতু স্তর ক্ষণিকত্বের-সংশয় বস্তর স্থৈষ্য-নিশ্চয়ের প্রতি- 
বন্ধক । এখন কথ হইতে পারে প্রত্/তিজ্ঞাই (অর্থাৎ “এইটা সেই বস্তু" 
ইত্যাকার নিশ্চয়ই) বস্তুর ক্ষণিকত্ব-সংশয়ের নিরাঁসক ; সৃতরাং প্রত্যভিজ্ঞা 
০০০০০০০০০০৪ উড উলিউিটিটিটি নটি উস উর তা 

(১) এসন্বপ্ধে ক্ষণিক যাদের নিরাস-প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচম। কর! হইয়াছে, 
উহা জষ্টব্য |. ২ 
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দ্বারাই বন্তর স্থৈর্য্যের ( স্থিরতার) নিশ্চয় হইতে পারে ( অর্থাৎ প্রত্যভিষ্ঞ 

দ্বারাই বপ্ত সকলকে স্থির বা দীর্ঘকাল স্থায়ী বলিয়া নিশ্চয় কর। যাইতে 

পারে ), প্রত্যভিজ্ঞাই বস্তর স্থৈরধ্য-সাঁধক প্রমীণ (১)। ইহাঁও ঠিকলহে, 
কারণ -“এইটা সেই বস্তু" এইন্ূপ অসন্দিগ্ধ-প্রত্যভিজ্ঞা যদি সম্ভব পর হয়, 

তাহা হইলেই এরূপ বল! যাইতে পারে, কিন্তু “এইটী সেই বস্থ” বলিয়া 

ষে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, উহা যথার্থ কিনা? এরপ প্রত্যভিজ্ঞ বিষয়ক 

ংশয়ের নিরাসক কিছুই নাই; প্রত্যুতঃ বস্ত সকল ক্ষণিক কিনা? 

এন্ূপ সংশয় থাকাতে প্রত্যভিজ্ঞ| বিষয়ক সংশয়ই ( অর্থাৎ এইটা 

দেই বস্তু বলিয়া যে নিশ্চয় হয়, উহা! ষথার্থ কিন! এরূপ সংশয়ই ) হইতে 

পারে। কাঁরণ-_বস্তু সকল ক্ষণিক বা প্রতিক্ষণে ভিন্ন হইলে “এইটী ফেই 

বস্ত" এইরূপ যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞ। হইতে পারে না । সুতরাং বস্ত্র ক্ষণিকদ্ 

সংশয় প্রত্যতিজ্ঞাকে সংশয়াম্পদ করে; প্রত্যতিঙ্ঞা সংশয়াম্পদ । (7 

(১) তাৎপর্যয-_“এই সেই বন্ত' এইরূপ নিশ্চয়ই প্রত্যতিজ্ঞ। ; এইরূপ যথা 

প্রত্যভিজ্ঞা দ্বার ইদানীং দৃষ্ট-বস্ব এবং পূর্বব-দৃষ্ট বন্তর অভেদই জ্ঞাপিত হুইয়! থাকে। 

বন্থ মাত্রই ক্ষণিক হইলে বস্তু নকলকে প্রতিক্ষণেই ভিন্ন স্বীকার করিতে হয়, কিছ 

ইদানীং দৃষ্ট-বন্তয এবং পূর্ব দৃষ্ট বন্য ভিন্ন হলে এইটী সেই বস্তু বলিয়া ঘথার্থ প্রত 

ভিিজ্ঞ। হইতে পারে না; সুতরাং এরূপ যথার্থ প্রত্যভিজ্া হয় বলিয়াই বস্ত দল 

ক্ষণিক নয়, ইহ। স্বীকার করিতে হয়। আর বস্ত সকলকে ক্ষণিক নয় বলিয়। কার 

করিলে, ক্ষণিকত্ব-সংশয় (অর্থাৎ “বন্ত সকল ক্ষশিক কিন!” 2 এরূপ সংশয় ) হতে 

পারে না। ষেহেতু ক্ষণিকতের অভাব নিশ্চয় (অর্থাৎ “বসন্ত সকল ক্ষণিক নয়” এক? 

নিশ্চয়) ক্ষণিকত-সংশয়েয় প্রতিবন্ধক | ৃ তরাং গ্রতযভিজ্ঞা দ্বার! বস্যর ক্ষণিকত' 

সংশয়ের নিরাস হয় বলিয়| পূরব-ৃষ্ট বন্ত এবং ইদানীং দৃষ্ট-বস্তর অভেদ শ্রাপিত হইতে 

পারে ; সুতরাং প্রতাভিজঞাই বস্তর স্থ্র্যা বা দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের সাধক-গ্রমাণ। 

অর্থাৎ যথা প্রত্যভিজ্ঞ| হয় বলিয়াই বন্ সকলকে দীর্ঘ কাল স্থায়ী বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়। 
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সি ৮ সি পাস সপাসিপ শিিস্পিস্পপাসঅিস্সকিশা সিন্স 

নিজে সংশয়াম্প্দ সে অপরকে সিদ্ধ করিতে পারে কিরূপে? সুতরাং 

প্রত্যতিজ্ঞান্বারাও বস্ত্র স্থৈর্যয সাধন করা যায় না। 

উঃ-_্ধায দৃষ্ট্যো নঁ সন্দেহে ন প্রামাণ্যে বিরোধতঃ। 
১ 

একতা-নির্ঁয়ো। যেন ক্ষণে তেন স্থিরে মত? ॥ ১৮মু 

(বস্তুর ) স্কর্য্যে এবং দৃষ্টিতে (অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞাতে ) সংশয় নাই ; 

বিরোধ হেতু প্রামাণ্য পদ্বার্থেও সংশয় নাই । যে প্রমাণের দ্বারা ক্ষণিক 
বন্ততে একত্ব-নিশ্চয় হয়, স্থির-পক্ষেও সেই প্রমাণের দ্বারাই একত্ব-নিশ্য় 

হইতে পারে। 

উঃস্থিরত্বে সংশয় নাই দরশনে তগা। 

প্রামাণ্যে বিরোধ হেতু সংশয় অযথা ॥ ২১০ 

ক্ষণিকে একত্ব-জ্ভানে যে হয় সহায় । 

বস্তুর স্থিরত্ব-পক্ষে সেই ত উপায় ॥ ২১১ 

বস্তুর স্থিরত্বে সংশয় নাই অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই বস্তর স্থিরত্ব- 

সংশয়ের (অর্থাৎ বসন্ত স্থির বা দীর্ঘকাল স্থায়ী কিনা? ইত্যাদি সংশয়ের) 

নিরাস হইতে পারে । ১। আমরা অনেক সময়েই “ইহা সেই বসত 

“হনি সেই বাক্তি” ইত্যাদ্দিরুূপে বস্তর ব্যবহার করিয়া থাকি, এই মকল 

ব্যহার অসত্য নহে ; প্রত্যতিজ্ঞাই এইরূপ বাবহাঁরের মূল। বস্ত দীর্ঘ- 

(১) প্রত্যতিজ্ঞ। দ্বারা ইদানীং দুষ্ট-বস্ত এবং তদানীং দৃষ্ট বন্তর অভেদ জ্ঞাপিত 

হয়। নতৃব। প্রত্যভিজ্ঞ। হইতে পারে না; ইদানীস্তন এবং তদানীন্তন বস্ত অভিন্ন 

হইলেই বস্তুটীকে দীর্ঘকাল স্থায়ীরূপে নিশ্চয় করা যায়। মৃতরাং প্রত্যভিজ্ঞা বস্তর 

অভেদ ব| একত্বের আাপক বলিয়া প্রত্যডিজ্ঞা দ্বারা বস্তুর স্থিরত্ব-নিশ্চয় সম্ভব পর। 

্থিরত্ব-নিশ্চয় স্থিরতব সংশয়ের প্র/তবন্ধক; সৃতরাং প্রত্যভিজ্ঞ। দ্থার। স্থিরত্ব-সংশয়ের 
নিরাস জবস্ঠস্ভাবী। 



১৩৮ কুন্থমাঞ্জলি-সৌরভ। 

কাল স্থায়ী হইলেই যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবপর বলিয়া প্ীরূপ যথার্থ 
ব্যবহার হইতে পারে। বস্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলে অর্থাৎ প্রতিক্ষণে 
বস্তর ভেদ স্বীকার করিলে যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। ইঙ্গানীং 
দৃষ্ট-বস্ত এবং তানীং দৃষ্ট-বস্তর তেদ থাকিলে যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না; 

একটা পশ্ডকে দেখিয়া মনে হয় না, ইনি সেই মানুষ । সুতরাং যথার্থ 

প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা পুকৃষ্ট-বস্ত এবং ইদানীং দৃষ্ট-বস্র অভেদই সিদ্ধ 
হয়। যদিও কখন কথন ভিন্ন ভিন্ন বস্তরকে বিষয় করিয়াও প্রমাণিক- 

প্রত্যভিজ্ঞা হইয়! থাকে, যেমন--কবিরাজ মহাশয়গণ বলিয়া থাকেন 

সেই ওষধই দিলাম) এরূপ স্থলে কিছু সেই ওষধ এবং পরে 

প্রদত্ত ওষধ এক অভিন্ন বুঝা যায় না, কারণ- সেই 'ওউষধ 

পূর্বেই খাওয়া হইয়াছে; তথাপি এক জাতীয় ওঁষধ বলিয়াই 

প্ররূপ প্রত্যতিজ্ঞা হইয়া থাকে /৮ সুতরাং পূর্ব বস্ত এবং ইদানীন্তন 

বস্ত ব্যক্তিতঃ ভিন হইলেও যদি এক জাতীয় হয় কিংবা! উহাদের বিশেষ 

সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলেও যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ! এমত 
অবস্থায় যথার্থ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াই বস্তু ব্যক্তিতঃ 'অভিনন, দীর্ঘকাল 

স্থায়ী ইত্যাদি নিঃসংশয়রূপে নিশ্চিত হইতে পারে না। ইহাঁও বলা যায় 

না; কারপ--কখন কখন সাজাত্য কিংবা সাদৃশ্তকে লক্ষা করিয়া কোনও 

বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞা হইলেও সকল সময়েই এরূপ হইবে এরূপ নিয়ম হইতে 
পারেন! । বস্ত সকল ক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধাস্ত হইলে বরং এ্ররূপ বল! 

যাইতে পারে ; কিন্তু ক্ষণিকত্বের সাধক-প্রমাঁণ নাই বলয়! প্ররূপ বলা 
যাঁয় না। বিশেষতঃ ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণ জাতি, সার্শ্ত প্রভৃতি অতিরিক্ত 

পদার্থ স্বীকার করে না; সুতরাং একের ধর্ম নিয়া অপরকে “এইটা 
সেই বস্তু” বলা তাহাদের 'মতে অসন্তব। ১। পূর্বপক্ষে প্রত্যভিজ্ঞার 

আবে নে 



প্রথমস্তবক । ১৩৯ 

উপরে যে সংশয়ের আরোপ করা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত নয়; কারণ- 

প্রত্যভিজ্ঞার অন্ুব্যবসায় দ্বারাই ( অর্থাৎ «এই সেই বস্তটী সাক্ষাৎ 

জানিতেছি” এরূপ মানস-নিশ্চয় দ্বারাই ) প্রত্যভিজ্ঞা বিষয়ক সংশয়ের 

(অর্থাৎ এইটী সেই বস্ত্র বলিয়া যে জ্ঞান হইল উহা! যথার্থ কি না? এরূপ 
সংশয়ের) নিরাস হইয়া থাকে; সুতরাং নিঃসন্দিপ্ধ প্রত্যভিজ্ঞাই বস্তুর 

স্র্য-সাধক প্রমাণ। যদি বলা যায় “এই সেই বস্তুটা সাক্ষাৎ জানিতেছি” 

ইত্যাকাঁর অন্ুব্যবসায় প্রমাণ কিনা? এইরূপ সংশয়ের নিরাসক কিছু 

নাই বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা 

দ্বার বস্তর স্থের্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না । ইহাঁও ঠিক নহে, কারণ-_এরূপ 

অনুব্যবসায়ের প্রামাণ্যে সংশয় স্বীকার করিলে বিরোধ হয় | তাঁৎপর্য্য- 

আমার সংশয় হইতেছে, এইরূপ সংশয় বিষয়ক অন্ুব্যবসায় দ্বারাই প্রকৃত 

সংশয়টা সিদ্ধ হয়; এমত অবস্থায় খরূপ সংশয় বিষয়ক অনুব্যবসায়ের 

প্রামাণ্যে সংশয় স্বীকার করিলে প্রকৃত সংশয়টী 'অসিদ্ধ থাঁকিয়৷ যায়, 
অর্থাৎ “আমার সংশয় হইতেছে" এইরূপ জ্ঞানটী যদ্দি সংশয়াম্পদ হয়, 
তবে আমার সংশয় হইয়াছে কিনা ) এইরূপ সংশয়ই উপস্থিত হয়, প্রকৃত 
সংশয়টা নিশ্চিত হইতে পারে ন| । অপর প্রত্যভিজ্ঞার' প্রামাণ্যে সংশয় 

স্বীকার করিলেও ক্ষণভঙ্গ-বাঁদিগণের মতে যে প্রমাণের বারা একই ক্ষণে 

একই বস্তুতে নানাত্ব নিশ্চয় না৷ হইয়া একত্ব নিশ্চয় হয়,সেই প্রমাণের দ্বারা 

স্থির-পক্ষেও একই বস্তৃতে সময় ভেদে নাঁনাত্বের নিশ্চয় না হইয়া একত্বের 

নিশ্চয় হইতে পারে। তাৎপর্যা-_একত্র বিরুদ্ধ-ধর্ম দ্বয়ের সমাবেশ. প্রসঙ্গ 

ইতর ভেদ ব্যতীত আর কিছু নহে। এই ইতর-ভেদ সেই সেই ব্যক্তি সকলেরই 

বর্প। সুতরাং ক্ষণভঙ্গ-বাদিগণের মতে একের ধর্ম নিয়া অপরের যথার্থ জ্ঞান! 

শস্থব পর নয় এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে ক্ষণভঙগ-বাদের নিরা প্রসঙ্জে বিশেধরূপে বল 

হইয়াছে এ স্থাধটা দেখিয়া লইতে হইবে । 



১৪৪ কুনুমাঞ্জলি-সৌরভ | 
৯ সিসি সি বি ০০ অই 

যদি উহাতে বিরুদ্ধ-ধর্মদ্বয়ের থাকার প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তবেই ) ধর্মীর 

নানাত্ব স্বীকার করিতে হয় ; গো এবং অশ্বকে এক স্বীকার করিলে একত্র 

গোত্ব এবং অশ্বত্ব স্বরূপ বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম ঘয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, সুতরাং গো 

এবং অশ্ব এক নহে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। ক্ষণিক-বস্ততে বিরুদ্ধ-ধর্ঘ 

দয়ের গ্রসঙ্গ-সম্ভাবন! নাই বলিয়! বস্তর একত্ব নিশ্য়-দ্বারা সেই ক্ষণে 

[সই বস্তর এক অথগুরূপত! নিশ্চিত হইয়! থাকে ; সুতরাং ক্ষণভঙ্গ- 

বার্দিগণের মতে বিরুক্ধ-ধর্্ম দবয়ের প্রসঙ্গ সম্ভাবন! ন| থাকিলে, সেইক্ষণে 

সেই বস্তর একত্ব-নিশ্চয়কে স্বতঃ প্রমাণ বলিতে হয়; অন্যথা সেইক্ষণে 

সেই বস্থর একত্ব-নিশ্যয়ের প্রামাণ্যে সংশয় স্বীকার করিলে বস্তুতে এক 

সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং স্থির-পক্ষেও নানাত্বের হেতৃভূত বিরুদ্ধ- 

: ধন্্ব ঘয়ের প্রনঙ্গ সন্তাবনা না থাকিলে, সেই বস্তর একত্ব-নিশ্চয় দ্বারা 
বস্ততে একত্ব সিদ্ধ হইতে বাধা নাই ।১. অপর-- প্রামাণ্য পদার্থেও সংশয় 

স্বীকার করা যায় লা. কারণ-তাহ! হইলে প্রামাণ্য পদ্ার্থটা অনিশ্চিত 

বলিয়া প্রামাণ্যের সংশয় হইতে পারে না। মনে কর “এইটী ঘট 

কিন” ইত্যাকার সংশয় হইল ; কিন্তু ঘট বস্তু কিরূপ ইহা যদি তোমার 

নিশ্য়রূপে জানা ন| থাকে তবে বস্তুকে দেখিয়া সংশ্যম করিতে পার 

না, ইহ! ঘটকি না? এম্ত অবস্থায় প্রামাণ্য পদার্থের নিশ্চয় না 

থাকিলে গ্রামাণা পদাথের সংশয় ( অর্থাৎ প্রামাণ্য পদার্থ আছে কিনা? 

ইত্যাদি সংশয় ) হইতে পারে না বলিয়া প্রামাণ্যের সংশয় করিতে গেলেই 

ফলতঃ প্রামাণ্য পদার্থটিকে স্বীকার কর! হয়। স্থতরাং প্রামাণ্য বলিয় 
পদার্থ নাই ইহাও বল যায় না। বিশেষ প্রণিধান করিতে হইবে। 

(১) বস্ত স্থির বা দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বীকার করিলেও একত্র বিরুদ্ধ-ধর্ম ঘের 

প্রসঙ্গ হইতে পারে না, ইহা ক্ষণভঙ্গ-বাদের নিরাদ প্রসঙ্গে বল! হুইয়াছে, এস্থান র্টবা। 



প্রথমস্তবক । ১৪১ 
স্বত্ব বস্িজস্বসসস্ত 

টি সি সপ সাজ তি সস সস্তা পানি সা 

পুঃঅলৌকিক পরলোক সাধন-সিদ্ধান্ত। 
অকাট্য যুকতি বলে বস্তুতঃ অন্্রান্ত ॥ ২১২ 
আশঙ্কা করিছে ফিরে বটে কুতার্কিক। 
কারণত্ব স্বাভাবিক কিংবা ওপাধিক ॥ ২১৩ 

প্রথমে নীলত্ব যথা সকলে সমান। 

হেতুতার সেইরূপ হক. প্রমাজ্ঞান ॥ ২১৪ 

দ্বিতীয়ে উপাধি যদি স্বাভাবিক হয়। 
তাদৃশ দোষের পুনঃ হয় যে উদয় ॥ ২১৫ 
উপাধির করা হ'লে উপাধি স্বীকার । 

অনবস্থাদোষ তবে ঘটে দুণিবার ॥ ২১৬ 

স্বাভাবিক কারণতা-পাক্ষে দোষ আর। 

উৎপত্তি অবধি কার্ধা হক. সবাকার ॥ ২১৭ 

পূর্ব পুর্ব্ব বিচাঁরের দ্বারা পরলোকের হেতুভূত-অনৃষ্ট কারণ স্থীকার্য্য 
হইলেওআশঙ্কা হইতে পারে, কারণের ধর্দ-কারণতা স্বাভাবিক কিংবা 
ওপাধিক। বস্তর ধর্ম দুই প্রকার, কতকগুলি ধর্ম স্বাভাবিক ; বেষন 
বটের ঘটত; আর কতকগুলি ধর্ম ওপাধিক, অর্থাৎ সময় বিশেষেই 
বস্তর ধর্ম হইয়। থাকে । যেমন ঘটের রক্ত রূপ; ঘটটা পূর্বে শ্যাম বর্ণ 
থাকে, আগুণে পোড়৷ দিলেই লাল হয়। স্তরাং কারণের ধর্ম-কারণতা 
স্বাভাবিক কিংবা ওপাধিক, সংশয় হওয়া বিচিত্র নহে। কাঁরণতা যদি 
কারণের স্বাভাবিক ধর্ম হয়, তবে চিরনীল বস্তুর নীল রংটা যেরূপ সমুদায় 
দেশে সকল সময়ে সকলের পক্ষে সমান রূ্গেই (অর্থাৎ নীল বলিয়াই ) 
প্রতিভাত হয়, তদ্রুপ কারণের ধর্-কারণতাও সকল দেশে সকল কালে 
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সকলের পক্ষে সমানরূপেই প্রতিভাত হইতে পারে। যদি তাহাই হয 
বল! যায়, তবে প্রত্যেক কার্যের কারণতা৷ সকল কার্য্ের কারণের ধর্ম 

বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে ; কিন্তু তাহা হয় না । ঘটের কারণ দণ্ডকে 

পটের কারণ বলিয়৷ ব্যবহার কর! হয় না! আর যদ্দি কারণতা কারণের 

গুপাধিক ধর্ম স্বীকার করা হয় (অর্থাৎ সময় বিশেষেই দণ্ডে ঘটের 
কারণতা থাকে বল! হয়), তাহা হইলে কারণতার নির্বাহক-উপার্দিটা 

(অর্থাৎ দণ্ডে যে নিমিত্ত ঘটের কারণতা সময় বিশেষে থাকে এ নিমিতটী 

ওপাধিক কিংবা স্বাভাবিক ইহা স্থির করিতে হয়। কিন্তু ইহা স্থির 

হইতে পারে না ; কারণ- কারণতা-নির্ধবাহক উপাধি স্বাভাবিক হইলে, 

সেই পূর্বদোৌষই উপস্থিত হয়; আর 'ওউপাধিক স্বীকার করিলে 

(অর্থাৎ কাঁরণতার নির্বাছক ষে উপাধি এ উপাধির নির্ববাহক 

উপাধি স্বীকার করিলে) এইরূপে পরম্পরা ক্রমে উপাধি স্বীকারের 

অবসান হইতে পারে না, অনবস্থা দোষ ঘটে । অপিচ কারণতা কারণের 

স্বাভাবিক ধর্ম স্বীকার পক্ষে আরও দোষ এই বে, ফি কারণতা কারণের 

স্বাভাবিক ধর্ম হয়, তবে কারণীভূত-বস্বর উৎপত্তি কাল হইতেই 

কাধ্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু সকল সময়ে কারণীভূত- 

বস্ধর উৎপত্তি কাল হইতেই কার্ধ্য হয় না, কথন কখন বিলম্বেও 

কার্ধ্য হইতে দেখ! যায়। তাৎপর্যা--কার্যয জন্মাইবাকস উপযুক 

সামর্থযই কারণের কারণত্ব;) এই সামর্থ্য কারণীভূত-বস্তর স্বতাব 

সিদ্ধ শ্বীকার করিলে কারণীভৃত বস্তর উৎপত্তি হওয়া মাত 
কার্ধেনাৎপত্তির বাধা দেওয়। যাঁয় লা, কিন্তু সকল সময়ে কারণ বন্তট 
জন্মিবামাত্রই কা্ধ্য হয় না, ম্ৃতর1ং কারণতা বলিয়া কোনও পদার্থ 

নাই ই স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে ফলতঃ কারণের ( অর্থাং 

কারপত! বিশিষ্টের) অসিদ্ধিই স্বীকার কর! হয় বলিয়। পরলোকে? 



প্রথমস্তবক । ১৪৩ 

কারণরূপে অনৃষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না এবং অনৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃত্বর্ূপে 
ঈশ্বরও সিদ্ধ হইতে পারে না। ূ 

উঃ-_-হেতু শক্ত মনাদৃত্য নালাদ্যপি ন. বস্তু স। 
১৬ 

তদযযুক্তং তত্র তচ্ছক্ত মিতি সাধারণং ন কিং? ॥১৯ মূ। 
হেতু শক্তির (অর্থাৎ কারণতার ) অনাদর করিলে নীলাদি বৃস্তও 

সং হইতে পারে না) তথ. যুক্ত (অর্থাৎ সহকারী যুক্ত ) কারণই সেই 

কার্য্ের কারণ বা উৎপাদক) হয়। নীলাদি বস্তর যেরূপ সাধারণ্য 

তদ্রপ কারণের ও কি নয়? (অর্থাৎ কারণের ও এ্ররূপ সাধারণ্য 

স্বীকার করা যাইতে পারে )। ৮ 

উ $--কারণতা অপেক্ষিয়া কার্ষেযর উদ্্ভব। 

অন্যথা খ-পুষ্প তুল্য নীল, পীত সব ॥ ২১৮ 

সহকারা লাভ বশে কার্ষোর উদয়। 

বস্তুর মানিলে স্থের্যা দোষ নাহি হয় ॥ ২১৯ 

নীলাদির সাধারণা তথা-ব্যবহার | 

কারণের সাধারণ্য তেমনি সবার ॥ ২২০ 
কার্ধ্য জন্মাইবার উপযুক্ত সামর্থ্য কারণের ধর্ম বা কারণতা 

নহে; কারধ্যের নিয়ত পৃব্ব সতত! বা নিয়ত পুব্র্ণ থাকাই কারণত্ব। 
কার্যের অব্যবহিত প্রাকক্ষণে কাধ্যের অধিকরণে কারণীভূত বস্তুর 
নিয়ত অবস্থান ব্যতিরেকে কার্য হয় না, সুতরাং কাঁরণতা৷ ন৷ থাকিলে 

কোনও কাধ্যেরই সম্ভব হইতে পারে না। সদ্রূপে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নীল, 
পাত, ঘট, পট গ্রভৃতি বস্ত সফলের তুচ্ছতা দাড়ায়) কাধ্য সমূহকে 

আকাশ কুন্ুম বলিতে হয়। তাৎপর্যয--নীল, পীত, ঘট, পট প্রভৃতি 

কাধ্য-বস্ত সকলের অস্তিত্বে (অর্থাৎ পারমাথিকতায়) কারণের 



১৪৪ ুনুমাথলি-দৌরত। 
পস্তিন্সিসপিস্পিসিসপা সন্ত 

অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, অন্তথা ইহার! কাদাচিংক না 

হইয়। আকাশার্টির মত সবাতন হইত | এই অপেক্ষা পদার্থ 

কারণের অন্বয় ( তৎসত্বে তৎসত্তা) এবং ব্যতিরেক (তদসত্বে তদসত্তা) 

ব্যতীত আর কিছু নহে; স্ত্রাং কার্ধ্যে কারণের অপেক্ষা শ্বীকার 

করিলে ফলতঃ কারণের ধর্ম বা কারণত্ব ; অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত 

ূর্বক্ষণে কাধ্যের অধিকরণে কারণীভূত [তর নিয়তাবস্থিতি ) অবশ্ঠ 
স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় কারণীতৃত বন্ত সত্য এবং 
কার্য উহার অপেক্ষা) আছে, কিন্তু উহার ধর্ম-কারণতা কিছুই নহে 

( অর্থাৎ কারণীভূত বস্তু কার্য্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কাধ্যের 

অধিকরণে অবস্থত হয় না অর্থাৎ কারণীভূত বস্তার এরূপ অবস্থিতি 

মিথ্যা আকাশ কুক্থম) ইহা! হইতে পারে না। সুতরাং নীল পীত। 

ঘট, পট প্রভৃতি কার্ধা-বন্ত সকলের অস্তিত্ব বা পারমার্থিকত! স্বীকার 

করিয়। কারণের ধর্ম-কারণতার অস্তিত্ব বা পারমাথিকতা অস্বীকার 

করিলে,ফলতঃ কারণত্ব বিশিষ্টের অর্থাৎ কারণের অস্তিত্ব বা পারমার্থিকত! 

অন্বীকার কর! হয়। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-পিদ্ধ কার্ধ্য বস্তু সকলের 

পারমাধিকতা স্বীকার কারীর কুর্মলোম নির্শিত বস্ত্রের পার 

মার্ঘিকত স্বীকার কারীর ন্তায় উপহান্তাম্পদ হইতে হয়। নীল, 

গীত বস্তু সকল পৃর্বপিক্ষকারীর স্বীকৃত; নতুবা নীল, পীত প্রতি 

বন্ধ সকলের নালত্ব, পীতত্ব প্রভৃতির স্তাঁয় কারণের কারণতব স্বাভাবিক 

কিংব! গপাধিক আপত্তি করা চলে না) কিন্ত কারণতা স্বীকার ন! 

করিলে নীল, পীত প্রভৃতি বন্ত সকলের পারমার্থিকতা ও ফগত। 

অস্বীকার কর! হয়। সুতরাং নীল, পীত প্রসৃতি বস্তু সকরের মও 

কাঁরণতা ও উভয় বাদি-সিদ্ক পদার্থ, কারণতা নাই বলা চলেনা। 

অপর কোনও কার্যের উৎপত্তি একটা মাত্র কারণের ত্বারা হয়না 
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গ্রত্যেক কার্যেরই একের অধিক কারণ থাকা স্বীকার করিতে হয় )+ 

অন্তথা বস্তাত্রকেই ক্ষণিক বলিতে হয়। বস্ত সকল ক্ষণিক লয় 

ইহা ক্ষণভঙ্গ-বাদের নিরাস-প্রসঙ্গে বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, 

ধরস্থান দ্রষ্টব্য । বস্ত সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও বস্ত্র স্থিতিকালে 

সর্বদা কার্যোৎপত্তি হয় ন1, এজন্ঠ সেই সেই কাধ্যের কারণ সকলের 

পরম্পরের সহকারিতা ( অর্থাৎ সেই কার্যের অধিকরণে সেই কার্যে 

কারণ সকলের মিলন বশতঃ কার্ধ্য-কারিত্ব) স্বীকার করিতে হয়। 

যেমন--ঘট একটা কার্য) মৃত্তিকা, সলিল, হৃত্র, ঘণ্ড, চক্র 

গ্রতৃতি ঘট স্বরূপ কাধ্যের কারণ; যে আধকরণে ঘট জন্মে 

ধ অধিকরণে শী সমুদয় কারণের মিলন ন| হইলে ঘট স্বরূপ 

কার্য হয় না, অর্থাৎ ঘট স্বরূপ কার্ধ্যের অধিকরণ-চক্রে মুত্তিকা প্রভৃতি 

কোনও এক জাতীয় *বস্তর ও যদি মিলন হইতে বাঁদ থাকে (অর্থাৎ 

মৃত্তিকা! প্রভৃতি কোনও এক জাতীয় বস্তর যদি ভাব থাকে ) তবে ঘট 

স্বরূপ কার্ধ্য হয় না, ইহা! প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এমত অবস্থায় মৃত্তিকা প্রভৃতি 

কোনও এক জাতীয় বস্ত্র স্থিতিকালে সর্বদা ঘটের অধিকরণে অন্ান্ত 

কারণ সকলের মিলন ঘটেনা বলিয়৷, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ সকলকে দীর্ঘ 

কালস্থায়ী স্বীকার করিলেও মৃত্তিকা প্রভৃতির স্থিতিকাল সর্বদা ঘটের 

উৎপত্তির প্রসঙ্গ হয় না বা হইতে পারে না । 

শীলত্ব, পীতত্বাদিরূপে নীল, পীত বস্ত সকল সর্বসাধারণ বলিয়া 
কারণত্বরূপে কারণের সর্বসাধারণের যে আপত্তি করা হইয়াছে, 
তথিষয়ে সাধারণ্য পদার্থ কি? প্রথমতঃ ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত। 
সাধারণ কর্তৃক বস্তুর তথা ব্যবহারই অর্থাৎ বস্তটা যে যে ধর্মাক্রান্ত 
মেই মেই ধর্মের দ্বারা সকল দেশে, সকল সময়ে, সমূদায় কর্তৃক 
ব্যবহত হওয়াই সাধারণ্য। এমত অবস্থায় নীলবর্ণের বস্তটী যেরূপ 

১৪ 
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সত সপ স্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্সিসিস্পসপিপস্সসপাস্পসপিসপিস্লসসপিসলিসপিসসপিস আপি ৯৯ 

সকল দেশে সকল সময়ে সমুদায় কর্তৃক নীবত্ব রূপেই (অর্থাৎ নীম 
বলিয়াই ) ব্যবহৃত হয়, তদ্রুপ ঘট, পট প্রতৃতি কার্ধ্যের কারণীভূত 

মৃত্তিকা, তন্ত গ্রতৃতিও সকলদেশে সকলসময়ে সমুদয় কর্তৃক সেই 

দেই কাধ্যের কারণত্ব রূপেই (অর্থাৎ সেই দেই কার্যের কারণ 

বলিয়াই )ব্যবহত হইয়। থাকে । নীল বর্ণের বস্তুকে যেমন পীত বলিয়া 

বাবহার করা হয় না, তদ্রুপ ঘটের কারণীতৃত-মৃত্তিকা গ্রতৃতিকেও 

, পটাদির কারণ বলিয়! বাবহার করা হয় না। সুতরাং কারণের 

এরূপ সাধারণ্য স্বীকার করিলেও কোনও দোষ নাই। 

পু বস্তুর অন্ব আর ব্যতিরেক ঘয়। 

কারণতা-নির্ববাহক এইত নিশ্চয় ॥ ২২১ 

নিতা-বিভূ-চেতনের ব্যতিরেক নাই। 

ব্যতিরেক-হীন আত্মা অকারণ তাই ॥ ২২২ 

শক্তির কারণ যদি আত্মা নাহি হবে। 

ভোগের নিয়ত-বৃত্তি অসম্ভব তবে ॥ ২২৩ 

পৃ-_ জীব, স্বকর্ম-জনিত মবৃষ্ট বশতঃই কর্ম্-ফল ভোগ করিয় 

থাকে, একের অধৃষ্ট-মূলে অপরের ভোগ হয় না) সুতরাং সেই সেই 
জীবের কর্ম-জনিত অনৃষ্ঠ সেই সেই জীবেই সমবেত হয় এবং সেই হেতুতেই 
জীবভেদে বিভিনপ্রকারের ভোগের অন্ুপপত্তি হয় না ইহা অবশ্য স্বীকার 

করিতে হয়। নতুবা অকৃতের অভ্যাগম (অর্থাৎ একের কর্ণথারা 
অপরের ফণ-প্রান্তি) হইতে পারে। সুতরাং সেই সেই জীবের নিষ্জ 

নিজ কর্ম-জনিত দৃষ্ট স্বরূপ কার্য্ের প্রতি সেই সেই জীবকে সমবায় 
কারণ বলিতে হয়। কোনও বস্ত কোনও কার্যের কারণ হইতে হইনে 

এ কার্যে এঁ বস্তুর অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকা আবশ্যক ; অন্বয় এবং 
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বাতিরেকই কারণতার নির্বাহক। এমত অবস্থায় ঘদৃষ্ট স্বরূপ 

কার্যে আত্মার অন্বয় এবং ব্যতিরেক অবশ্থ স্বীকার্ধ্য। কিন্তু ইহা 

সম্ভবপর হয় না) কারণ--আকআ্ার অন্বয় অর্থাৎ আত্মার সত্তা বা 

পারমাথিকতায় অদৃষ্টের সত্তা বা পারমাধিকতা সম্ভব পর হইলেও আত্মার 
কাঁলকুত এবং দেশকৃত বাতিরেক বা অসত্তা (অর্থাৎ অভাব ) অন্তাঁবিত 

য় বলিয়। (অর্থাৎ আত্মা কোনওকালে কিংবা কোনও দেশে নাই ইহ! 

বলা যায় না বলিয়! ) আত্মার অসত্বায় অদৃষ্টের অসত্তা সম্ভবপর হইতে 

পারেনা । আত্মা সদাতন বলিয়া আত্মার কালকুত ব্যতিরেক ( অর্থাৎ 

কোনওকালে না থাকা ) সম্ভব পর নয় এবং আত্মা খ্ভি বা অতিব্যাপক 

বলিয়া আত্মার দেশরুত-ব্যতিরেক (অর্থাৎ কোনও দেশে না থক! ) ও 

নম্তবপর নয়। সুতরাং আত্ম! কোনও কাধ্যের কারণ হইতে পারে না; 

আত্ম অকারণ অর্থাৎ আত্মা কোনও কাধ্য জন্সাইতে সমর্থ নয়; 
সুতরাং অদৃষ্ট শ্বরূপ কার্য অসম্ভব। সুতরাং অসস্তাবিত-অনৃষ্টের 
অধিষ্ঠাতী৷ বলিয়! ঈশ্বর সিদ্ধ করা যাঁয় না। 

উঃ-_পুর্ববভাবোহি হেতুত্বং শীতে যেন কেনচিৎ। 

ব্যাপকম্তাপি নিত্যস্ত ধর্্মিধীরহ্যথা ন ॥ রা মু 

পূর্বভাবই (অর্থাৎ কার্য্যের নিয়ত পূর্ববব্তিত্বই ) হেতুতা র্ কারণতা, 

্যাপক-নিত্য-আত্মার কাঁরণতা (অর্থাৎ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব-ভাঁব ) যে 
কানও প্রমাণের দ্বারা (অর্থাৎ ধর্দি-গ্রাহক প্রমাণের দ্বারা )বুঝিতে. 

ইবে। অন্তথ। ধর্শি-আত্মা সিদ্ধ হইতে পাঁরে না। ১। 
শী 

৮৯ নী ৯০০৯ ৮৩. পা 

রি আত্মাম্বরূপ ধর্মী-বন্ত সিদ্ধ না হইলে আত্ম! কারণ নয় বলা যায় ন। 

হই তাৎপর্য্য। 



নি কুহ্থমা্জলি-সৌরভ। . 
সাস্পিসটসপাসি এসপি সিল পিসি সপিস্পি্পিসপাস 

উঃ--নিয়ত পূর্ব্বেতে বাস কারণের ধর্ম । 

'ন] হয় অন্যথা-সিদ্ধ এই বটে মন্ত্র ॥ ২২৪ 

নিত্য-বিভূ-চেতনের যে কোন সাধনে । 

কারণতা-অনুমান করিবে যতনে ॥ ২২৫ 

অন্যথ! আত্মার সিদ্ধি সম্তাবিত নয়। 

এইরূপ যুক্তি দ্বারা কারণ-নিশ্চয় ॥ ২২৬ 

কারণতা-ব্যাবর্তক সম্বন্ধে নিষেধ। 

কারণতা-সম্পা্দক, মিথ্যা প্রতিবেধ ॥ ২২৭ 

ব্যতিরেক কারণতার সম্পাদক ইহা স্বীকার করিলে কথিত 

আপত্তি কোনওমতে সম্ভবপর হইতে পক্ষুর ; কিন্তু সর্ধত্র কাঁরণত 

ব্যতিরেকের নিয়ম্য নহে। সম্তাবিত স্থলেই ব্যতিরেক কারণতার 

সম্পাদক হইতে পারে। পরন্ত কারণরূপে অঠিমত বস্তুটা যদি কার্য্যের 

অন্তথ! সিকি বিশিষ্ট না হয় অর্থাৎ কারণরূপে অভিমত বস্তুর অগেক্গা 

ন৷ রাখিয়। অন্ঠের দ্বারা কার্ধ্য জন্মে না এইরূপ হয়, তবে কাধ্যে 

অব্যবহিত পূর্বাক্ষণে কার্ধে/র অধিকরণে এরূপ বস্তর নিয়তবাস বা 

অবস্থিতিই কারণের ধন্ম অর্থাৎ কাঁরণতা ) সুতরাং সর্বত্র অনা 
কারণতার সম্পাদক । যেমন-যুত্তিকার অপেক্ষা না রাখিয়া দ্। 

চক্র প্রভৃতি দ্বারা ঘটের উৎপন্তি সম্ভবণর নয় বপিয়! ঘট স্বরূপকাধো 

মৃত্তিকা অন্তথাসিদ্ধি বিশিষ্ট নয় এবং মৃত্তিকা, ঘট স্বরূপ কাধ্যের 

অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে ঘট স্বরূপ কার্য্যের অধিকরণে নিয়ত অবস্থি 

হইয়া থাকে সুতরাং মৃত্তিকার এরূপ অবস্থিতিই মুন্তিক| স্বরূপ কারণের 

ধর্ম বা কারণত্ব।১। কোনও বস্ত কোনও কার্যের কারণ হইতে ' 

(১) ইহ! ফলোগহিত কারণতার লক্ষণ। স্বরূপ যোগাত। কারণতার নঙগণ 
স্বতন্ত্র। পরিশিষ্টে কারণতা শব ত্রষ্টধ্য। 

পিস ভা ৬ 
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হইলে &ঁ বস্তর ব্যন্তিরেক প্রসিদ্ধ কি, না, দেখিবার আবগ্ঠকতা নাই । 

মনষট শ্বরূপ কাঁর্ধ্ের অধিকরণ আত্মাতে অপৃষ্ট স্বরূপ কার্য্যের অব্যবহিত 
ূ্বক্ষণে আত্মা অভেদ সম্বন্ধে নিয়ত অবস্থিত এবং অন্থথ! সিদ্ধি বিশিষ্ট 
নয় অর্থাৎ আত্মার অপেক্ষা না রাখিয়া অদুষ্টের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়; 

স্তরাং আতক্মাতে অনৃষ্ট স্বরূপ কার্যের কারণত্ব অবশ্তই স্বীকার 

করিতে হয় । 

নিত্য-বিভূ-চেতন-আত্মা বুিতে হইলে অনুমান প্রমাণের সাহায্যে 
বুঝিতে হয়; অদৃষ্ট, জ্ঞান; ইচ্ছা প্রভৃতি কার্য্ের কাঁরণরূ'পই আআর 

অনুমান করিতে হয়। এ্ররূপে আত্মার অনুমান প্রণালী যথা-_সমবেত 

কার্যের প্রতি দ্রব্যত্বরূপে দ্রব্য কারণ; অনুষ্ট, জ্ঞান, ইচ্ছা 'প্রভৃতি ও 
সমবেত কার্ধ্য, সুতরাং উহাদের কারণ দ্রব্য; অর্থাৎ এই সকল কার্য্যের 

মধিকরণ-আত্মীতে অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে দ্রব্য থাক! আবশ্টাক। পৃথিবী 
প্রভৃতি আটটা দ্রব্য জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সমবেত ক্ষার্যের অধিকরণে ন1 

থাকিলেও জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সমবেত কার্ধ্য হইয়া থাকে ইহা নিশ্চিত) 
সুতরাং অদৃষ্ট, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সমবেত কার্যের কারণত্বরূপে পৃথিবী 
প্রভৃতি আটটা দ্রব্যের অতিরিক্ত একটা দ্রব্য স্বীকার করিতে হয়; 

উহাই আত্ম! ॥ অপিচ যে বস্ত প্রসিদ্ধ নয় অলীক, ত্ীরূপ কিছু কল্পনার 

বিষয় হইতে পারে না; "নাত অপ্রসিদ্ধ হইলে আত্মা আছে কিংঝ! 
নাই কিছুই বলা চলে না; আত্মা কারণ নয় বলিতে গেলেই আত্মা! 
স্বীকার করিতে হয়। কথিতরূপ অনুমানের সাহায্যে আত্মা অনৃষ্ট 

গ্রভৃতি কার্ধোর কারণত্বরূপেই প্রসিদ্ধ হয়; সুতরাং আত্ম! কারণ নয় 

বা হইতে পারে না বলা অসঙ্গত। ৮৫৮ 

অপর-নিত্য-বিতু-আত্মার কালরুত এবং দেশকৃত ব্যতিরেক নাই 
বলিয়। কারণ হইতে পারে না যাঁহা বল হইয়াছে তাহাঁও সঙ্গত নহে £ 



স্পা 

১৫৪ কুন্মাগ্ুলি সৌরভ । 

কারণ -কারণতার ব্যাবর্তক বা অবচ্ছেদেক সম্বন্ধে কারণের ব্যতিরেক 

প্রযুক্তই কাঁ্্যতাঁর ব্যাবর্তক বা অবচ্ছেদক সম্বন্ধে কা্য্যের ব্যতিরেক 

স্বীকার করিতে হয়। কোনও কার্য্ের প্রতি কোনও বস্তু কারণ হইতে 

হইলে এ কার্য্যের অধিকরণে কোনও বিশেষ সম্বন্ধে থাকিয়াই কারণ 

হইয়া থাকে, খী বিশেষ সম্বন্ষই কারণতার ব্যাবর্তক বা অনচ্ছেদক 

সম্বন্ধ এবং কার্ধ) যে সম্বন্ধে কোনও আশ্রয়ে অবস্থিত হুইয়া জন্মে উহা 

কাধ্যতার ব্যাবর্তক বা অবচ্ছেদ্ক সম্বন্ধ। যেরূপ-সমবাঁয় সম্থনধ 

পট স্বরূপ কাঁধ্যের অধিকরণ-তন্ততে তন্তু তদাআ্য বাঁ অভেদ সম্বকধে 

থাকিয়াই পটের কারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তত্ব, তন্ত বলিয়াই 

পটের কারণ সুতরাং তাদাত্ব্য ব! অভেদ সম্বন্ই তত্থগত কারণতাঁর 

ব্যাবর্তক বা অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং পট স্বরূপ কা্য তন্ততে সমবায় 

সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া হয় বলিয়া পটগত কাধ্্যতার অবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ সমবায়, তদ্রপ--অদৃষ্ট প্রভৃতি সমবেত কার্যের অধিকবণ- 

আত্মাতে আত্মা তাদায্য বা অভেদ সন্বন্ধে থাকিয়া অদৃ্ গুভৃতি 
কাধ্য জন্ম/য় বলিয়া আত্মগত এ সকল কার্ষ্যের কাঁরণতাঁর 

অবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য বা অভেদ ; এবং অদৃষ্ট প্রভৃতি কার্য্য আত্মাতে 

সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়া! হয় বলিয়! এই সকল কার্ধ্গত কার্ধ্যতার 
অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায় । এমত অবস্থায় অনৃষ্ট প্রভৃতি কার্ধোর 

'আত্মগত-কারণতাঁর অবচ্ছেদক-তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আত্মার ব্যতিরেক প্রযুক্ত 

এ সকল কাঁধ্যগত-কাধ্যতার অবচ্ছেদক-সমবাঁয় সম্বন্ধে এ সকল কার্ধোর 

ব্যতিরেক অপ্রসিদ্ধ নহে; অর্থাৎ যাহা আত্মা নয় তাহাতে সমবায় 

সম্বন্ধে অনৃষ্ট, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি কাধ্য হয় না ইহা বলা যায় | সুতরাং 
অন্বয় এবং 'ব্যতিরেক দ্বারাও আত্মার কাঁরণতা। সিদ্ধ হইতে পারে; 

আত্মার কালঞ্ত এবং দেশরুত ব্যতিরেক সম্ভব পর নয় বলিয়! আতা 



প্রথমস্তবক । ১৫১ 
৯ পচ পপি সা সস ৯ তত পি সি শশী শী সস সস সস সি সস পা সি পা শি অসশ পি তাস ৯ পাস ৯০৯ পিস পিস সমস 

অকারণ ইহা বল। অযৌক্তিক। বস্তর 'সংসর্গাভাব কালরুত এবং 

দেশকুত হইলেও বস্তরভেদ এরূপ নহে ;কোনওকালে কিংবা কোঁনও 

দেশে ঘট, পট হইতে তিন এমন নয়; সর্ধদ1, সকল দেশেই ঘট, পট 

হইতে ভিন্ন ; ঘটে পটের ভেদ কাঁলরুত কিংবা দেশকৃত নয়। 

ঈত্যেষা সহকারিশক্তিরসম! মায় দুরূন্নীতিতে। 

মূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধভয়তোহ্বিগ্যেতি যস্তোদিতা | 

দেবোইসৌ বিরত- প্রপঞ্চ-রচন!-কল্লোল-কোলাহল 

সাক্ষাৎ সাক্ষিতয়া মনস্তভিরতিং বগ্নাতু শান্তোমম ॥ ₹১মু 

যে পরযেশ্বরের এই বিচিত্র সহকারি শক্তি-অৃষ্ট, ছূর্কোধ্য বলিয়া 
মায়া? মূল কারণ বলিয়া! প্ররুতিঃ এবং তন্বজ্ঞানের বিরোধীহেতু অবিষ্থা 
বলিয়া কথিত হয়; ধাহাতে বিশ্ব প্রপঞ্চ-রচনা-কল্লেলের কোল|হল 

( অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চ-রচনা পরম্পরা সম্বন্ধে শব্দ রাশি ) বিরত হয় (অর্থাৎ 

বিশ্ব-প্রপঞ্চের রচনা কর্তী কে? নিরূপণ করিতে যাইয়া লৌকিক, 
বৈধিক-শব্ধরাশি ধাঁহাকে বুঝাইয়া সার্থক হয় ) সেই এই গ্রস্থপ্রতিপা্চ 
শান্ত দেবতা আমার মনে সাক্ষাৎ অভিরতি ব! সাক্ষাৎকার জ্ঞান : অর্থাৎ 

আস্মতত্ব-সাক্ষাৎকার ) উৎপাদন করুন । 

বিষম সৃষ্টির তরে অসমা শকতি। 
ন্যায়ের সিদ্ধান্ত বার জীবেতে বসতি ॥ ২২৮ 

দুর্বেবাধ রূপতা৷ হেতু মায়া অভিধান। 
মূল-কারণত্ব ধর্মে প্রকৃতি আখ্যান ॥ ২২৯ 

প্রবোধ-বিরুদ্ধ তাই অবিদ্ভা বচন। 

ধার সহকারীরূপে স্বায়ে সমর্থন ॥ ২৩০ 



১৫২ কুনুমাঞ্জলি-সৌরভ | 

সদ! শিব সেই ঈশ ধাহাতে নিশ্চিত। 

প্রপঞ্চ"রচনা-বার্তা হয় অস্তমিত ॥ ২৩১ 

সাক্ষীরূপে মম মনে সাক্ষাৎকার জ্ঞান। 

অভ্ভ্কান বিনাশ তরে করুক বিধান ॥ ২৩২ 

৬ 
২ ১২ ডে 



দ্বিতীয় স্তবক 
পু”. যগ্ভপি নাথাকে ঈশ কিছু নাই ক্ষতি । 

স্বর্গ তরে যজ্্ কর শ্রুতি-অনুমতি ॥ ১ 

বিনাশ পাইবে সব অসার কল্পনা । 

প্রথম স্থজন-বার্তী কেবল রটন] ॥ ২ 
নিত, দোষ-হীন বেদে প্রামাণ্য সংহিত। 

মহাজন পরিগ্রহে হয় সুনিশ্চিত ॥ ৩ 

কিংবা! কপিলাদি খষি বেদের কথক । 

যোগ-ঝদ্ধি সমাযুক্ত নহে প্রবঞ্চক ॥8 

[ঈশ্বর না থাকিলেও ক্ষতি নাই। জীব অনাদি কাল হইতে স্বকর্ম্ম 

জনিত-অৃষ্টাম্বরূপ ফল ভোগ করিয়া আমিতেছে ; অনন্তকাল এরূপেই 
চলিবে, সৃষ্টির আদি এবং অন্ত নাই; কোনও এক সময়ে সমুদয় 

ন্ধাণ্ডের বিনাশ অসম্ভব ; মহাপ্রলয় অসিদ্ধ। অনাদি কাল হইতে 

পরম্পরা ক্রমে স্থষ্টি প্রবাহ চলিয়া আমিতেছে। স্থষ্টি-কর্তা বলিয়। ঈশ্বর 
স্বীকার করিবার আবশ্তকতা নাই। সংসার পাঁশবদ্ধ জীবের মুক্তির 

নিমিত্ত ঈশ্বরের শ্রবণ, মননাদির ও প্রয়োজন নাই। স্বর্ণ প্রভৃতি ফল- 

প্রাপ্তি পর্য্য্তই জীবের উন্নতির চরম সীমা । বেদ-বিহিত যজ্ঞা্দি কর্মের 

সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেই স্বর্াদি ফল লাভ করা ষাঁয়। একমাত্র বেদই 

বজ্ঞার্ি কর্মের সফলতার প্রমাণ । কেহ দেখিয়া আসিয়! বলিতে পারে 

না যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাতে স্বর্গ হইয়াছে, ইহা! একমাত্র বেদেই অবগত 

হওয়া যাঁয় | বেদ অপৌরুষেয় ; কাহারও রচিত নহে; বেদ-বাক্য 



১৫৪ কুহ্ুমাঞ্চলি-সৌরভ | 
সি স্ম্পাস্পিস পপি স্পা সস সি সস পি সি সি সস সি ১ পি সি সপ পিস পা সিপাস্পস্স্পিসসপস্পিসসসিপ সপ সিসি ৯৯৮ পি সা সপ পাস ৯৯ পি সপ পি পিউ সস সস সি 

অজ্পন্য বলিয়াই অবিনাঁণী (১) সুতরাং নিত্য, এবং নিত্য বলিয়াই 

নির্দোষ। তাৎপর্যয--যে সকল ব|ক্যের বক্তা আছে এ মকলবাঁক্য 

বক্তার ভ্রয, প্রমাদ প্রভৃতি দোষে ছুট হয় (অর্থাৎ বক্তা ভূল বুঝিয়া 

বাক্যের প্রয়োগ করিলে শ্রোতার এ বাক্য-জন্য জ্ঞান ভুল বা মিথ্যা হয়) 

বেদবাক্য অজন্ত অবিনাঁণী, বেদের বক্তা কেহ নাই। স্ুতরাঁং বেদ, 

বক্তার ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষে ছু হইতে গারেল! ( অর্থাৎ বেদ বাক্য 

দ্বারা মিথা| জ্ঞান সম্ভব পর নয়)(সুতরাং নির্দোষ) আর নির্দোষ 

বলিয়াই প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের সম্পাদক | মহাঁজনগণ বেদার্থের 

গ্রহণ ( অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম সমুহের অনুষ্ঠান ) করেন বলিয়াই বেদের 
্রাষাণ্য নিশ্চয় হইয়। থাকে বেদের প্রামাণ্যে সংশয় হয় ন!ট ২। এখন 

কথা হইতে পারে যে অকারাদি বর্ণ সকলের উৎপন্তি এবং বিনাশ প্রশ্যক্ষ- 

সিদ্ধ; প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ধর্মের অপলাপ করা যায় না, বর্ণ সকলকে অনিত্য 

স্বীকার করিতে হয়। স্ৃতরাং অনিত্য-বর্ণের সমষ্টি স্বরূপ বেদবাকা 
সকণ্কে নিত্য বলা যায় না। অবগ্ৃই বেদের বক্তা স্বীকার করিতে 
হয়। এমত অবস্থায় সর্ধজ্ঞ-ঈশ্বর স্বীকার না করিলে ভ্রম, প্রমাঁদ গ্রভৃতি 

দোষ-কলুষিত অন্পজ্ঞ জীবকেই বেদের বক্তা স্বীকার করিতে হয়; তাহা 

হইলে বেদের প্রামাণ্যে আঁশঙ্কা অর্থাৎ বেদবাক্য বখার্থ জ্ঞানের সম্পাদক 

কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক ।  হ্বতরাং বেদোক্ত-কর্ণ 
সকলের সফলতায় ও সংশয় হইতে পারে । তাহা হইলে, “বেদ-বিধি সকল 

(১) বর্ণ-সমষ্টি স্বরূপ বেদ ভাঁব পদার্থ; যেসকল ভাব পদার্থ অঞ্জন্য (অর্থাং 

উৎপত্তি হীন) উহাদের বিনাশ নাই, যেখন--আকাশ প্রভৃতি | সুতরাং বেদ বাক্য 

অজন্য ব৷ উৎপত্তি হীন-ভাব পদার্থ বলয়াই অবিনাশী; সুতরাং নিত্য । 

(২) এইরূপে অর্থে দ্বিতীয় বিপ্রতিপত্তির চরম ফল হইতেছে “বেদ, পৌরুযের 

কিনা?” ইত্যাদিরূপ সংশয়। 
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সার্থক” “বেদে নিরর্থক কিছুরই বিধান করা হয় নাই” ইত্যাদি নিশ্চয় 

হইতে পারে না, বেদোক্ত কর্ে প্রবৃত্তির অভাব ঘটিতে পারে। এইরূপ 

আশঙ্কা নিবৃপ্তির জন্য যদি বলা যায় (রে যদিই বা বেদের বস্তা স্বীকার 

করিতে হয় তথাপি সব্বজ্ঞ-ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্তকত! নাই, স্োগ 

সমৃদ্ধি সম্পন্ন ( অর্থাৎ যোগানুষ্ঠ।নের দ্বার! নির্মলান্ত:করণ-সর্ধজ্ঞ ) কপিল 

প্রভৃতি মহর্ষিগণকেই বেদের বঙ্তা স্বীকার করিলেই চলে; তাহারা ধূর্ত, 
গ্রবর্চক নহেন যে পরকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত বেদ বলিয়াছেন । 
সুতরাং বেদের বক্তা স্বীকার করিলেও তাহাতে ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না এবং 
বেদের প্রামাণ্য ও সংশয় হইতে পারে না ) মহধিগণের ভ্রম নাই বলিয়া 
তাহারা যথাথ বুঝিয়াই বেদবাক্য বণিয়াছেন ইত্যাদি নিশ্যয় হইতে পারে। 

বেদের বক্তারূপে ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। '(২) 

উ-- প্রমায়াঃ পরতন্তরত্বাৎ সর্গপ্রলর সন্তবাৎ। 

তদন্যন্নিননবিশ্বাস! নন বিধান্তর সম্ভব ॥ ১ মূ। 

গ্রমার। যথার্থ জ্ঞানের ) পরন্ত্ব হেতু (অর্থাৎ শব্দ-জন্ যথার্থ জ্ঞান 
বক্তার যথার্থ জ্ঞানের অধীন বগিয়া ) এবং স্থষ্টি ও মহীগ্রলয় সম্ভব হেতু 
(ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়)। তদন্যে অবিশ্বাস হেতু অন্ত প্রকার 
সম্ভবপর হয় না । 

উ-- পরতন্ত্র প্রমাজ্ঞান যেহেতু নিশ্চিত। 

তাহাতেই বক্তা-ঈশ হয় অনুমিত ॥ ৫ 

আগমে প্রদিদ্ধ-য়, স্থজন, ধারণ। 

নিত্যরূপে বেদ নহে প্রমাণে গণন ॥৬ 

(১) এইরূপ অর্থে দ্বিতীয় খিগ্রতিপত্তির চরম ফল হইতেছে বেদ, কপিলাদি 
মহ্ষিগণের প্রধীত কিন|? ইত্যাদিরূপ সংশয় । 



১৫৬ কুঝ্ুমাপ্রলি-সৌরগ। 

মহাজন পরিগ্রহ সন্তবেনা তাই। 

প্রামাণা-জ্ঞাপক হেতু বাদি-পক্ষে নাই ॥ ৭ 

অসর্ববজ্ঞে অনাশ্বাস সকলে সমান।, 

গত্যন্তর নাই, কেন ? বৃথা অভিমান ॥ ৮ 

যথার্থ জ্ঞানই সফল প্রবৃত্তির সম্পাদক; প্রবৃত্তি লক্ষণ হইলেই বুঝিতে 
হইবে পুরুষ যথার্থ বুঝিয়াই কর্মে গ্রবৃত্ত হুইয়াছিল। পর্বতে বহি আছে 

ইহা যথার্থ বুঝিয় বির লান্তের নিয়ত প্রবৃত্ত হইলে বস্ততঃ বহির লাভ হয, 
সুতরাং ওঁ স্থলে প্রবৃত্তি সফল হয় ্ "্র্গকামোইশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি 

বেদবাক্যের দ্বারা অবগত-বজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে প্রবৃত্তি 

সফল হয় (অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞাদি কর্ম করিলে কর্ম কর্তার অবশ্ঠ 

স্ব্গীদি ফল লাভ হয়)) সুতরাং প্থর্গকাঁমোহশগমেধেন যজেত” ইত্যাদি 
বেদ বাক্যের দ্বারা প্রম! ব! বথার্থ জ্ঞানই হয়; ইহা! অবশ্য স্বীকার করিতে 

হয়। জন্ত-প্রম]। ব| ষথার্থ জ্ঞান মাত্রই পরতন্ত্র অর্থাৎ পরাধীন । 

স্থতরাঁং বেদবাক্য-অন্য ষখার্থ জ্ঞানও পরাধীন / শব-্মন্ত যথার্থ জ্ঞান 
বক্কার যথার্থ জ্ঞানের অধীন অর্থাৎ বক্তা প্রতিপাগ্ত বিষয়টা যথার্থ 

বুঝিয়া শব প্রয়োগ করিলেই প্রতিপান্ধ বিষয়ে শ্রোতার বার্থ জ্ঞান হইয়া 

থাকে। বেদ, শকের সমষ্টি; বেদ-জঙগ জ্ঞান) যথার্থ শাক জান) সুতরাং 

শ্রোতার বেদ-্রন্ত যথার্থ জ্ঞান ও বেদ-বক্তার ষথার্থ জ্ঞান সাপেক্ষ। 

একট লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহ! বিশ কর! যাঁইতেছে--মনে কর দুর পথ 
চলিতেছ, আগুণের প্রয়োজন ; কোনও পধিকফে জিজ্ঞাস) কর! গেণ 

ওয়ে! ! আগুণ কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ? পথিক দেখিয়াছে রাখাল" 

গণ গোঁঠে ঘুটের আগুপ সংগ্রহরুরিয়! রাখিয়াছে, বলিল এ মগ্মুখের গোষঠে 
আগুণ আছে” ইহা শুনিয়। তথায় যাইয়া দেখিতে পাঁইলে বাস্তবিক তথা 
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পািস্পা স্পস্ট পসপাস্পাসপান্পিস্সি শা ৬ 

মাগুণ আছে ; ইহাতে বুঝা গেল পথিক তথায় বস্তুতঃ আগুণ দেখিয়াই 

&ঁ কথাটা বলিয়াে মিথ্যা বলে নাই। সুতরাং গ্র স্থলে পথিক বার্থ 

দেখিয়। বলাতেই পথিকের কথায় তোমার গোষ্ঠে আগুণ থাকার যথার্থ 

জ্ঞান হইয়াছে এবং এ নিমিত্তই তোমার প্রবৃত্তি সফল হইয়াছে ইহা! অবশ্থ 

বলিতে হয়। পথিক মিথ্য৷ বলিলে পথিকের বাক্যশ্রবণে তোমার জ্ঞানও 

মিথ্যাই হইত, তথায় যাইয়৷ আগুণও পাওয়া! যাইত না। সুতরাশব্ 
শ্রবণে শ্রোতার শব্দার্থ বিষয়ে যথা থ জ্ঞান হইতে হইলে শব্দার্থ সন্ধে বক্তার 
ধথাথ জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় 

(ব্দেবাক্যের দ্বার বেদার্থের বথার্থ জ্ঞান হওয়ার পক্ষে বেদ-বক্তার 
বেদার্থর সর্বন্ধে বথার্থ জ্ঞানের অপেক্ষা! অবশ্য স্বীকাধ্য। সমুদায় বেদার্থের 

থার্থ জ্ঞান আমাদের সম্ভবপর নয়; সুতরাং অতিরিক্ত বেদ-বক্তা 

অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; তিনিই ঈশ্বর । বেধ, অপৌরুষেয়; বেদের 
বন্ত। নাই বল। অসঙ্গত। বিশেষতঃ আগমাদিতে স্যষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের 

ভুরি ভূরি বর্ণন। 'আছে, এঁ সব কথা মিথ্যা নহে সুতরাং অনিত্য-বর্ণের - 
সমষ্টি স্বরূপ বেদ মহা প্রলয়ে থাকেনা, স্থষ্টির প্রথমে বেদ রচিত হয়) বেদ 

অনিত্য (১) ইহাই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বেদের কর্তা রূপেও 

0) “নেই এই ককার” ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞ! পূর্বেবোচ্চরিত “ক” কারকে বিষয় 

কররিয়। হয় বলিয়। দেই “ক” এবং এই “ক” এক অভিন্ন ইহ অবগ্ঠ স্বীকার্য্য। 

এইকগ প্রত্যেক বর্ণ বিষয়ক প্রত্যাভিজ্ঞ! সম্ভবপর | নুতরাং বর্ণ সকল নিত্য, এবং 
বর্ণের সমষ্টি ত্বরূপ বেদ নিত্য, মীনাংমকগণের ইহাই অভিমত । কিন্তু মীমাংদক- 

গণের এই মত যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ-যেমন কবিরাজ মহাশয় বলিলেন 

সেই উধধই দেওয়! হইল, ইহাতে যেরূপ পূর্ব -ভক্ষিত ওধধকে বুঝায় ন], পূর্ব-প্রদত্ত 

ওধধ জাতীয় ও্বধকেই বুঝায়) তদ্্রপ নেই এই “ক” বলিজে ও পূর্ববোচ্চরিত 
ককারকে বুঝায় লা, পূর্বোচ্চরিত ককার জাতীয় ককারকেই বুঝায়। সুতয়াং 

গুত্যতিজা দ্বারা বে নিতাত্ব সিদ্ধ হইতে পায়ে ন|। 
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ঈশ্বর স্বীকার করা আবশ্যক) পরম কারুণিক ৬ভগবান্ জীব-সটি 
করিয়া জীব-হিত্বার্থেই বেদ বলিয়াছেন, শাস্ত্র বাক্যে ইহাই জানা যায়, 

সর্বজ্ঞ প্রণীত বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হয়। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় 
মহাঞ্জন বলিয়া কেহ না থাকাঁতে এ সময়ে বেদের মহাঁজন-পরিগ্রহ 'অর্থাং 

মহাক্গনকর্তৃক বেদার্থের অনুষ্ঠান) সম্ভবপর নয়, স্ৃতরাং স্থির প্রথম 
অবস্থায় মহাজন-পরিগ্রহকে হেতু করিয়! বেদের গ্রামাণা-নিশ্যয় হইতে 
পারে না। অপর-- কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণকে বেদের বক্তা স্বীকার 

কর! যায় না, কারণ--কপিল প্রভৃতি ও জীব, জীব কখনও সর্বজ্ঞ সর্ব- 

কর্তা হইতে পারে না) তাহ। হইলে তাহাদের জীবত্ব থাকে না বলিতে 

হয়) জীব মাত্রই অনসর্ববজ্ঞ এবং অসর্ব-কর্তা। সুতরাং বেদ কপিল 

প্রভৃতি মহষিগণের রচিত ইহা! শ্বীকার করিলে ঘঅসর্বজ্ঞ-জীবের বাকা 

বলিয়া বেদের প্রামাণ্য সংস্থাঁপিত হইতে পারে না, বেদে অনাশ্বাস হইতে 

পারে। সুতরাং বেদ কর্তু রূপে সর্বন্র-ঈশ্বর অবস্ঠ স্বীকার করিতে 

হয়। ২. 

পু প্রলয়ে প্রমাণ নাই বাঁধা বনুতর | 
দিবারাত্রি-পূর্বেব, দিবাবাত্রি দৃষ্টচর ॥ ৯ 
প্রতিক্ষণে ফল জন্মে কর্মের বিভব। 
ভোগের নিয়ত হেতু কালোপাধি সব ॥ ১০ 

অদৃষের বৃত্তি কু রুদ্ধ নাহি হয়। 
ফল-শুন্য ক্ষণ নাই অসিদ্ধ প্রলয় ॥ ১১ 

ব্রাহ্মণ গরসে জন্মে ব্রাহ্মণ-সন্তান। 

সেই মত ক্ষত্রাদির আগমে প্রমাণ ॥ ১২ 
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প্রলয় মানিলে পরে স্ৃষ্রির প্রথম । 
ব্রাহ্মণ অভাবে নারে ব্রাঙ্ষণ জনম ॥ ১৩ 

সৃষ্টির প্রথমে বৃদ্ধ, যুবা নাহি রয়। 
শিশুর সঙ্কেত জ্ঞানে সহায় কে হয়? ॥ ১৪ 

শিক্ষক অভাবে শিক্ষা অসম্ভব বলে । 
স্ 

ঘটাদ্দির লোপাপত্তি প্রলয় মানিলে ॥ ১৫ 

(দিবারাত্রি, অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্বক, দিবারাত্রিত্ব হেতু, যেমন-- 
বর্তমান দিবারাব্রি; এইরূপ অনুমান গ্রমাণের দ্বারা দিব! রাত্রির আদি 

অর্থাৎ অতীতকালে বিচ্ছেদ না থাক! সিদ্ধ হয়, সুতরাং দিবারাত্রির 

আদি না থাকাতে উ অন্ত অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালে বিচ্ছেদ না 

থাকা ও স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু অনাদি ভাঁব-পদার্থ মাত্রই শুন 
সুতরাং মহা প্রলয় অসিদ্ধ 5 তীঁৎপর্য্য__বিশ্বত্রহ্ধাণ্ডের যাবতীয় কারধ্যা- 

বলীর একান্ত উচ্ছেদে প্রমাণ নাই) অনাদি কাল হইতেই দিবারাত্রির, 
ূর্ব্বে দিবারাত্রি চলিয়া! আসিতেছে ; চন্দ্র, সুর্য প্রভৃতি গ্রহ, উপগ্রহগণের 

গতি দ্বারাই দিবারাত্রি প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে , সমুদায় গ্রহ উপ- 

গ্রহের এক সময়ে বিনাশ অসম্ভব। তাহা হইলে দিবারাত্রি প্রভৃতির 
বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু উহাদের বিচ্ছেদ নাই, মহাপ্রলয় ' 
অমিদ্ধ)) 

অপর--ধে কোনও কর্ম করা যায় ভাল হউক মন্দ হউক অবশ্ই 

কর্ধের কিছু ফল হৃইয়া থাকে? অনুষ্ঠিত-কর্ম কখনও নিক্ষল হয় না। কর্ম 
করিয়। তৎক্ষণাৎ ফল না পাইলেও অনুষ্ঠিত-কর্ম, কর্মকর্তীর এরূপ একটা 

গুণ জন্মায় যে বছ কাল পরে হইলেও তন্বারা অবশ্ত ফল হইয়া থাকে, 
কর্মকর্তার এ বিশেষ গুণই অর্দৃষ্ট। ভাল কর্ম করিলে শুভাদৃষ্ট (অর্থাৎ 
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দি 

পুণ্য বা! ধর্ম ) এবং মন্দ কর্ম্ম করিলে অশুভাৃষ্ট ( অর্থাৎ পাপ ব! অধ) 
সিল 

হয়) এই পুণ্য এবং পাপ (অর্থাৎ ধর্্মাধর্ম ) স্বরূপ অদৃষ্টের দ্বারা 

আয়ত্ত-ফলহ আমাদিগকে সুখ, হুঃখের ভাগী করে |) আমরা যখন যে 

কর্ম করি এ কর্মের সহিত পূর্ববকর্্াঞ্জিত-অনৃষ্ট মিলিত হইয়াই ফল 
জন্মাইয়। থাকে ; কর্ম একাকী কিছুই করিতে পারে না। তাঁহা হইলে 

গ্রত্যেক কর্মমেরেই ফল ভাল হইত ) কেহ মন্দ ফল কামন! করিয়া কোনও 

কর্ম করে না। (অসংখ্য-জীব অনাদি কাল হইতেই কর্ণ করিয়! আসি- 

তেছে এবং অনন্তকাল কর্ম করিবে |) ব্যক্তি বিশেষ উতৎকট দাধনার 

বলে স্বর্গাদি স্থানে গেলেও কর্মের হাত এড়াইতে পারে নাঃ এ সব 

স্থানেও কর্মফল ভোগ করিতে হয় । (এক দময়ে সমুদায় জীবের কর্মমপশ- 

চ্ছেদন হইবে ইহ! অমস্তব ) সুতরাং বলিতে হয় সময়ের ক্ষণ, মুহূর্ত প্রভৃতি 
প্রতি হুন্্ অংশে ফল বা কাধ্য অব্য হইয়া থাকে। পূর্ব কর্্মাজ্জিত- 
অনৃষ্ট বর্তমানকর্্ফলের সহিত মিলিত হইলেই -অদৃষ্ট[নুঘারে জীবের স্থখ, 
£খের ভোগ হইয়৷ থাকে । (প্রতিক্ষণেই কোনও না কোনও জীব: 

অবশ্তই কোনও ন! কোনও কর্ম ফল ভোগ করিয়া! থাকে, স্বতরাং জীব 

প্রতিক্ষণেই কোনও কার্য করো বা কার্ধ্য হয় না এরূপ দম 

নাই, অর্থা২ৎ কোনও এক সময়ে সমুদয় ভাব-কাধ্যের অভাব ঘটে ন1) 

“ মহাপ্রলয় অসিদ্ধ। (মহা গ্রলয় স্বীকার করিলে (অর্থাৎ কোনও এক 

সময়ে সমূদবায় ভাব কার্যের অভাব স্বীকার করিলে) তৎসময়ে ফল বা 

কার্ধ্য ন| থাকাতে অনৃষ্ট জীবকে সুখ কিংবা ছুঃখ কিছুই ভোগ করাইতে 

পারে না; অতৃষ্টের বৃত্তি-রোধ ( অর্থাৎ ফল জন্মাইবার সাষর্থ্যের অভাব! 

স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এক সময়ে সমুদবায় জীবের অনৃষ্টের বৃত্তি নিক 

হয় ইহ! কল্পনার অবিষয়। সুতরাং কর্মের ফল হয় ন1 একপ কাল নাই 

মহা প্রলয় অসিন্ধ ।) 
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অপর ব্রাহ্মণের ওরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ওরসে ক্ষত্রিয়, এইরূ 
প্রত্যেক বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে । মহাগ্রলয় স্বীকার করিলে স্যর. 
গ্রথমে ব্রাহ্মণাঁদির অভাব বণতঃ ব্রাঙ্গণাদি বর্ণের উৎপত্তি হইতে পারে | 

না। ন্ুতরাং মহাপ্রলয় হয় না ইহা অবশ্ত স্বীকার করিতে হয়) 
অপর -স্থ্টির প্রথমে বুদ্ধ, যুবা না থাকাতে বাঁলকের শব-শঙ্কেত 

( অর্থাৎ শবের শক্তি ) জ্ঞান অসম্ভব হয়। কাঁরণ--শব্ধ শ্রবণে আবাঁপ 

এবং উ্থুপের দ্বারা বালকের প্রথমতঃ শবের সঙ্কেত বা শক্তি ( অর্থাৎ 
শবের সহিত অর্থের সম্বন্ধ ) জ্ঞান হয় 1) যেমন_কোঁনও বৃদ্ধ কোনও 

যুবাকে বলিল “ঘট নিয়ে এস”,যুবা ঘট আনিল ? নিকটবর্তী বালক এ শব্ধ 
সুনিল এবং ঘটের আনয়ন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল (ইহ! আবাপ) 
কিন্ত বালক বুঝিতে পারিল না “ঘট” কাঁহাকে বলে। আবার বৃদ্ধ 

যুবাকে বলিল "ঘট নিয়ে যাঁও”, বালক ইহাঁও শুনিল এবং যুবাকে ঘট 
নিয়ে েতে দেখিল ( ইহা উপ ); এইরূপ আবাঁপ এবং উদ্বাপের দ্বারা 
বালক বুঝিতে পারিল "এ বস্তুটী ( অর্থাৎ জল রাখিবার উপযুক্ত কদুগ্রীবা 

গ্রভৃতি অবয়ব যুক্ত বস্তটা ) “নিয়ে এস" শব্ষের এবং পনিয়ে যাও” শবের 

অর্থ নহে, কারণ--তাহা হইলে “নিয়ে এস নিয়ে যাঁও* না বলিয়৷ “"্ঘট 

নিয়ে ঘাঁও* বলিবে কেন? এবং “নিয়ে যাও নিয়ে এস” না বলিয়া “ঘট - 

নিয়ে এস" বলিবে কেন? স্থতরাঁং কথুস্্ীবাদ্দি অবয়ব যুক্ত বিজাতীয় 

বস্তটা প্ঘট” শঙ্ধের অর্থ। এইরূপেই বালকের প্রথমতঃ শব্ষের সহিত 
অর্থের স্ন্ধ২/র্থাৎ শবের সন্কেত বা শক্তি) জ্ঞান হইয়৷ থাকে । 

(যহাগ্রলয় স্বীকার করিলে হৃত্টির প্রথমে বৃদ্ধ এবং যুবার অভারহেতু 
এইরূপ আঁবাঁপ এবং উদ্বাগ অসম্ভব বলিয়া শব্দের শক্তি জ্ঞান হইতে 

পারে না শব্ের দ্বার! পরম্পরের মনোতীব ব্যক্ত করিবার,উপায় 
থাকে না। এবং সৃষ্টির গ্রধমে শিক্ষকের অতাব বশত; ঘট, পট প্রস্ৃতি 

৯১ ০ 
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পুণূ-নির্মাণের কৌশল শিখাইবার লোঁক না৷ থাকাতে ঘট, পট প্রভৃতি 

বন্ত সফল নির্দিত হইতে পারিত না। সুতরাং কোনও সময়েই বিশ্ব- 

্রহ্মাণ্ের ষাঁবতীয় কার্ধ]াবজীর একান্ত উচ্ছেদ (অর্থাৎ মহাপ্রলয়) 

স্বীকার করা যায় না।) আগমাদিতে মহীগ্রপয় সম্বন্ধে যাহা কিছু বর্ণনা 

আছে, তৎসমুদায়ই ভাক্ত উক্তি মাত্র। 

উ--বর্ষাদিবদ ভবোপাধি বৃাতত-রোধঃ স্ুুপ্তিবৎ। 

উদ্ভিদ্ বৃশ্চিকবদ্ বর্ণা মায়াবগ সময়াদয়? ॥ ২। 

বর্ধাদির ন্যায় (পূর্বপক্ষোক্ত দিবারাত্রিত্ব হেতুটা) ভবোপাণি 

' (অর্থাৎ সংগারাবচ্ছেদক উপাবি)যুক্ত। ন্বযুপ্তি কালের নায় (মহা- 

প্রলয়েও ) বৃন্তিরোধ অনন্তর নহে। বর্ণ সকল উদ্ছিদ্, বৃশ্চিক প্রভৃতির 

মত; সময়াদি ( অর্থাৎ পদ-সঙ্কেত প্রভৃতি ) মায়াবৎ (অর্থাৎ বাছী- 

করের পুতুল নাচের মত )। 

উ-বর্ধাদিন, আঅহোরাত্র, তুল্য দুই পক্ষ। 

সজাতীয় পুর্ববকষ্ধ সাধ্য সমকক্ষ ॥ ১৬ 

বর্ধা-দিবসত্ব লিঙ্গে সোপাধিতা যথ|। 

অহোরাত্রব্-সাধনে দোষ ঘটে তথা ॥ ১৭ 

ঘুমাঘারে অটেতন যথা! জীবগণ। 

থাকে না ভোগের লেশ শুন বিচক্ষণ ॥ ১৮ 

তদ্জরপ হয় না ভোগ প্রলয় দশাতে। 

প্রতিক্চণে ফল জন্মে যুক্তি নাই তাতে ॥.১৯ 

বৃশ্চিক-উদরে জন্মে বৃশ্মিক-সন্তান। 

গ্রৌ-পুরীষে জন্মে তথ! প্রত্যক্ষ প্রমাণ ॥ ২০. 



দ্বিতীয় স্তবক | ১৬৩ 
পিটিশ স্পিনপাস্পিসপাস্পা্ি্পিসিপিি শি তি পনি পাপ প্পাস্িউিপ স্পা শিট পি পশ্পি্পস্পিসপাটিসাস্পা সপিল 

শাক বীজ হ'তে যথা শীকের উদ্ভব | 

ক্ষুদ হ'তে জন্মে তথা নহে অসম্ভব ॥ ২১ 

সেই মত ব্রাহ্গণাঁদি বুঝিবে সকলে । 

প্রথমে ব্রাঙ্গণ-জন্ম অদৃষ্টের বলে ॥ ২২, 
স্থতে বেধে বাজীকর শাচার প্ুতুলে। 

পুতুলের নাচ বটে দেখেছে সকলে ॥২৩ 

ঘট আন বলে আর শুতে দেয় টান। 

তুল মানয়ে ঘট হয়ে জাখয়ান ॥২৪ 

তা হেরে শিশ্ুর যথ। পদ-শক্তি জ্ঞান । 

সে মত বিশ্ব-ত্রষ্টা করেন 1বধান ॥২৫ 

অনুগ্রহ করি? মুর্তি-ধরি” জীৰ-হিতে। 

প্রথমে শিখাধ নরে শিল্প নিরমিতে ॥২৬ 

“দিবারাত্রি, অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্বক, দিবারাত্রিত্বহেতু” এইরূপ 

'ন্মানের প্রণালী অবলঙ্ধনে “বযাদিন, অব্যবহিত বর্ষাদদিন পূর্বক, 

বর্যাদিনত্বহেতু” এরূপ অনুমান ও হইতে পারে; উভয় স্থলেই সজাতীয় 

পূর্বকত্ব সাধ্য; কিন্তু এইরূপ অনুমানের হেতু-দিবারাত্রিত্ব সাধ্য 
অব্যবহিত দিবারাত্রি পুর্বকত্বের এবং হেতু-বর্ষাদিনত্ব, সাঁধ্য-অব্যবহিত 
ব্যাদিন পূর্বকত্বের ব্যঠিচারী ) কাঁরণ--উভয় স্থলেই উপাধি বি্বমান। 
বিচার স্থলে এইরূপ সৌপাধিকহেতু দ্বারা অপরকে এরূপ অন্মান 

করাইতে পার! যাঁয় না; অপরকে অনুমান করাইতে হইলে অনুমাপক- 

হেতু সন্ধেতু হওয়া আবশ্যক. নতুবা গ্রতিবাঁদী হেতুতে দৌষের উদ্ভাবন 
করিতে পারিলে অন্থুম অনুমাপয়িতার নিগৃহীত হইতে হয় সুতরাং প্রথম 

অনুমানের দিবারার্রিত্ হেডুটা দোষ শৃন্ট হওয়া আবশ্বক, কিন্তু তাহী 



১৬৪ কুন্ুমাগুলি-সৌরত। 
৯ সি 2 কি ৯ সি সস স্্সস্িসসসসসস উস্্িসসস্িস্সসসি স্স্স্সস 

হইতেছেনা, কারণ--যেমন সাঁধা-অব্যবহিত বর্ষাদিন পূর্বরকত্ব এবং হেতু- 
বর্ষ দিনত্ব স্থলে বর্ষাদিনত্ব হেতুটী মৌপাঁধিক গ্বলিয়! বাতিচারী, তদ্রপ__ 

সাধ্য-অব্যবহিত দিবারাত্রি পুর্ববকত্ব এবং হেতু-দিবারাত্রিত্ব স্থলে দিবা- 
রাত্রিত্ব হেতু ও মোপাঁধিক বলিয়া ব্যভিচারী দুষ্ট হেতু । হেতু সোপাঁধিক 

(অর্থাৎ উপাধি বিশিষ্ট ) হইলে অবশ্যই সাধোর বাতিচারী হইয়। থাকে। 

ব্যভিচারী হেতু দ্বারা অপরকে অন্ুমিতি করাইতে পারা যায় না। উপাধি, 

ব্যতিচারের নিয়ত সহচর বা ব্যাপ্য; কারণ-যে যে আধারে উপাধি থাকে 

নেই দেই আধারে সাধ্যের ব্যভিচার ও থাকে । ব্যাপ্যের জ্ঞান হইলে 

ব্যাপকের জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক; অতএব হেতুটাকে মোপাধিক বণিয়া 

'বুঝিলে অর্থাৎ হেতুতে ব্যভিচার সম্ধপ্ধে উপাধির জ্ঞান হইলে হেতুছে 
সাধ্যের ব্যভিচার জ্ঞান অবশ্যই হইয়। থাকে । 'ম্ৃতরাং স্পাধিক হেতু 

দ্বারা অপরকে অনুমিতি করাইতে পারা বায় না। (কারণ-চর্তারূপ স্থলে 
প্রতিবাদী উপাধি দেখাইয়া হেতুতে সাধ্যের ব)ভিচার জ্ঞান জন্মাইয়া 

দিতে পারে। তাহা হইলে হেতুতে সাধ্যের বব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব বিয়া 

অনুমিতি হইতে পাঁরে না) 

যাহা সাধ্যের ব্যাপক অর্থাৎ সাধ্যের সমুদায় আশ্রয়ে থাকে এবং 

হেতুর অব্যাপক অর্থাৎ হেতুর সমুদয় আশ্রয়ে থাকেনা তাহাই উপাধি 
এখন দেখা যাঁক্ অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্ববকত্ব এবং অব্যবহিত বর্ষাদিন 

ূর্ববকত্ব সাধ্য স্থলে উপাধি আছে কিনা? সাধ্য-অব্যবহিত বর্ধাদিন 

ূর্ববকত্ব এবং হেতু-বর্ষ।দিনত্ব স্থলে দাধ্যটা বর্ষাকালারস্তের দ্বিতীয় দিনকে 

নিয় সমুদয় বর্ষাকাল ব্যাপিয়! থাকে ; যেহেতু--যে সকল বর্ষা দিনের 

অব্যবহিত পূর্ত বর্ষাদিন সম্ভবপর তী সকল বর্ষাদিনই অব্যবহিত 

বর্ধাদিন পূর্বক । বর্ধার সর্বপ্রথম দিনের অব্যবহিত পূর্বে বর্ষাধিন 

সম্ভবপর নয় বলিয়া বর্ধার সর্বপ্রথম দিনে অব্যবহিত বর্ষামিন পূর্বক 



ছ্িতীয় স্তবক। ১৬৫ 
৭৮০টি সস সি সিক্স সিসি পিসি সিসি সি 

সাধাটা নাই এবং বরষাদিননব হেতুটা ক কক্কট কিংবা সিংহ রাশিতে 
প্রথম হধ্য সংক্রমণের ক্ষণকে নিয়া বর্ষার সর্বপ্রথম দিন অবধি সমগ্র 

বর্যাকাল ব্যাপিয়া থাঁকে। এমত অবস্থায় এই স্থলে অব্যবহিত কর্কট 
দিংহান্ততর রাশিগত ( অর্থাৎ কর্কট রাশি এবং সিংহ রাশি এই উভয়ের 
যেকোনও রাশিতে অবস্থিত) সুর্যের যে কাঁল তৎপূর্বকত্ব ধর্মী 
উপাধি। কারণ---অব্যবহিত কর্কট সিংহান্ততর রাশিগত ৃ্্যকাল 

পুর্বকত্ব ধর্ম্টী কর্কট রাশিতে কৃরধ্য সংক্রমণের অব্যবহিত পরক্ষণকে লইয়া 
(অর্থাৎ কর্কট রাশিতে সুর্য সংক্রমণের প্রথম ক্ষণকে বাদ দিয়া) 

বর্ষার সর্ব প্রথম দিন অবধি সমুদায় বর্ষ।কাঁল ব্যাপিয়! থাকে, যেহেতু 

কর্কট রাশিতে ৃুর্ধ্য সংক্রমণের প্রথম ক্ষণের পুর্বে অব্যবহিত কর্কট 
সিংহান্ঠতর রাশিগত সুর্যকাল নাই বলিয়া কর্কট রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণের 

প্রথমক্ষণে অব্যবহিত কর্কট সিংহান্ততর রাশিগত ক্ধ্যকাঁল পূর্ববকত্ব 

ধর্মটী নাই । (১) সুতরাং অব্যবহিত কক্ট সিংহান্ততর রাশিগত 

ুধ্যকাঁল পূর্ববকত্ব ধর্ম্টটা অব্যবহিত বর্ধাদিন পূর্ধকত্ব স্বরূপ সাধ্যের 
ব্যাপক এবং বর্ষাদিনত্ব স্বরূপ হেতুর অব্যাপক বলিয়। যেরূপ উপাধি, 
তন্ধপ _সাধ্য-অব্যবহিত দিবারাত্ি পূর্বকত্ব এবং হেতু-অহোরাত্স্ব স্থলে 
অব্যবহিত সংসার পুর্বকত্ব ধর্মটা উপাধি) কাঁরণ- অব্যবহিত দিবারাত্রি 
পর্ববকত্ব সাধ্যটা সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনকে নিয়া সমগ্র স্ষ্টিকাঁল ব্যাপিয়া 

থাকে, যেহেতু সর্ধগ্রথম দিবারাত্রির পূর্বে দিবারাত্রি নাই বলিয়া সৃষ্টির 

সর্বপ্রথম দিবাঁরাত্রিতে অব্যবহিত দিবারাত্রি পূর্বকত্ব সাধ্টা নাই, 
এবং অহোরাত্রত্ব হেতুটা স্থষ্টির আরন্ত ক্ষণকে নিয় স্থষ্টির প্রথম দিন 

(১) ব্যবধান রহিত কর্বট দিংহান্যতর রাশিগত হৃর্য্যের কাল পূর্বে যাহার 
তত্ত্ব ই কর্কট সিংহান্যতর রাশিগত সৃ্ধ্যকাল পূর্ববকত্ব শকের অর্থ। নুতরাং ইহা 

কর্বট রাশিতে সুর্য সংক্রমণের প্রথমক্ষণে থাকিতে পারে ন|। 



১৬৬ কুলি সৌরভ । 
৬০ সস সিপাসপপাসপসপসপাসসিবিাসসিসাসিপাস্প পাপী শি তি টিসি শিশি সিসি ১৯৮৯ িিসিস্পিিটির পা শিাশিশ্িস্পিস সা ০ 

অবধি সমগ্র ষ্টকাল ্যাগযা থাকে। কিন্তু অব্যবহিত সংসার 

পূর্ববকত্ব ধর্মটা স্থষ্টির আরন্তঞণকে বাদ দির! অর্থাৎ স্থাষ্টর দ্বিতীয় 

ক্ষণকে নিয়া স্যষ্টর প্রথম দিন অবধি সমগ্র স্থষ্টিকাল ব্যাপিয়া থাকে । 

যেহেতু স্থষ্টির আরম্তক্ষণের অব্যনহিত পুর্বে সংসার সম্ভব পর নয় বিয়া 

অব্যবহিত সংসার পূর্বকত্থ ধর্ম্টা ( অথাৎ অব্যবহিত সংসার পূর্বে যাহাব 

তন্বন্মটী) কর আরম্ত্ষণে নাই! সুতরাং অব্যবহিত সংসার পূর্বকত্ 

ধর্্টী সাঁধ্য-অব্যবহিত দিবাবারি পুর্নকত্বের ব্যাপক এবং হেতু-দিবা- 
রাত্রিত্বের অব্যাপক বলিয়া উপাপ্ি। 'অতএব কথিত উভয় স্থলেই হেতু 

উপাধি বিশিট্ বলিয়। মাধোর বাভিচারা। স্ুতবাং এরূপ ব্যভিচারা- 

হষ্ট হেতু বারা অপবকে পুন্দপঞ্েক্ত অন্থুমান করাইতে পারা যায় না। 
সুতরাং অহোরাত্রের বিশ্রাম নাই ( অথাৎ মহাএলয নাই ) হহা বুলা 

অদঙ্গত। মহা প্রসন সম্ব্ধে মাগন প্রভৃতির প্রামাণ্য অবগাহত।+৮ 
অপর--কোঁনও এক সময়ে সমুদায় জীবের অনৃষ্টের বৃতি-রোধ হয় ৭! 

পূর্ব্ব পক্ষে ঘাহা বল! হইয়াছে উহাও সঙ্গত নহে কারণ--েমন প্রতোক 

জীবের স্বীয় স্থবৃপ্তি কালে অনূষ্গের পুতি-রোধ স্বীকার করিতে হয়, তত্সময়ে 

জাবের ভোগ হয় না তদ্রূপ কোনও এক সময়ে সমুদায় জীবের 

বৃকতি-রোধ অসম্তাবিত নহে । 
অপর--যেরূপ বৃশ্চিকের উরসে এবং গোময় হইতে একই প্রকার 

বৃশ্চিকের উছ্ছব হয়, যেরূপ শক বিশোষর বীঙ্গ হইতে এবং পঁচা তুল 

হইতে তুঙ্যরূপেই এক প্রকার ণাক জন্মে, তন্্রপ- ব্রাঙ্মণের রসে এবং 

অৃষ্ট বিশেষ বশত; ব্রাঙ্ষণের উরস ব্যতিরেকেও ব্রাঙ্গণ হইতে পারে। 
ব্রাহ্মণের গুরসেই ব্রাক্ষণ হইবে এরূপ নিয়ম হইতে পারে না। সর্বপ্রথম 
্রাঙ্গণ-ন্স জীবের বিশেব অনৃষ্ট বশতঃই হইয়া থাকে । তাৎপর্য্য - পূর্ব 
সৃষ্টিতে জীবের কর্ম-জনিত অদৃষ্ট সকল মহা গ্রলয়ে ও দিঃশেষে মুছিয়া যায় 



দ্বিতীয় স্তবক। ১৬৭ 
০৮৮৯৯ পাস পপসপটিপপীত উিকীর্সিশী ৩ পা পী্সিপসি পিসি সি 

প্পশম্পপপসপিসসিপসপস্ল ০সতসস প ০৮ শশা 

না) যে সকল অনৃষ্ট উৎকট উহার অচিরকাঁল মধ্যেই ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট 

হয়, আর যে সকল অনৃষ্ট অনুতকট উহারা চিরকাল পরে ফল জন্মাইয়! 

থাকে । সুতরাং পূর্ধ স্থষ্টিতে জীবের ক্ষয়াবশিষ্ট অনুৎকট অনৃষ্টরাশি 

মহাপ্রলয়েগ থাকিয়! যায়, স্থৃতরাংব্রাঙ্মণের রস ব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণ 

জনোর অনুকুল অদৃষ্ট সহকারে ঈপ্বর প্রাথমিক ত্রাঙ্গণ-স্থষ্টি করিয়া থাঁকেন। 

মহা 'প্রলয়ে অনৃষ্ট স্বীকার না করিলে পুনঃ সৃষ্টির প্রয়োজন থাকে না। 

শীবের ভোগের নিমিত্তই সষ্টির প্রয়োজন ; জগৎ-কর্ভা পরমেশ্বরের নিজের * 

কোনও প্রয়োজন নাই! তিনি সুখ ছু:খ হীন. আত্মারাম। জীবের 

অদৃঃ সহকারে জীবের ভোগের নিমিত্ত পুনঃ স্যষ্টি করিয়! থাকেন । 

সাগমাদিতে ও ইহা জান! যায়।১ 

অপর--স্ষ্টর প্রথমে সকলেই শিশু, ততমময়ে যুবা, বুদ্ধের অভাব 

বশতঃ শিশুর মঙ্কেত-জ্ঞান সম্ভব পর হইতে পারে না বলিয়া পূর্ব পক্ষে 
মাহা বল! হইয়াছে উহাঁও সঞ্ধত নহে । কারণ--পরম কাঁরুণিক ৬ভগবান্ 

গরম্পরের মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় প্রকাশ করিবেন না ইহা 

সম্ভতা/বত হইতে পারে না, তিনি বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া প্রথমতঃ 

নিজেই যুবা, বৃদ্ধ-রূপ ধারণ করতঃ 'আবাপ এবং উদ্বাপের দ্বার! শবের 

সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ জীবকে বুঝাইয়। দেন। শিল্প দ্রবণদির নির্মাণ 

কৌশল সম্বন্ধে ও প্রথমতঃ তিনিই বিশ্বকর্মা! গ্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া 

শিল্পার্দির নির্মাণ কৌশগ শিখাইয়াঁছেন। 

কথিত যুক্তি সমুদয় দ্বার! মহা প্রলয় সম্বন্ধে বাঁধক-যুক্তির নিরাস করা 

হইল, এখন মহা গ্রলয়ের সাধক বলা যাইতেছে _ 

জন্ম, সংস্কার, বিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায়, কম্মণোঃ। 

হাস-দর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদীয়স্ মীয়তাং ॥ ও মু। 
নার: 

১বথ। কর্মতপোষোগীৎ হৃষ্টং স্থাবর জঙ্গমং | সন্থ ১ অধ্যায়। 



১৬৮ কুস্মাঞ্জলি-সৌরত। 
সিজন ইজিপ্ট আসা বাসা পাস পাস ৯ সমাস সস্তা 

জন্ম, সংস্কার, বিস্া প্রভৃতি, শক্তি, স্বাধ্যায় (বেদ ) কর্ম এই সকলের 
ক্রমিক হাঁস-দর্শন হেতু সম্প্রদায়ের হস অনুমান কর। 

উ- প্রলয়ের বাধারাশি হইল নিরাস। 

সাধকের তরে বেশী হবেন] প্রয়াস ॥ ২৭ 

জনম, সণস্কার, বিদ্যা, শক্তি, বেদ, কর্া। 

ক্রমে হৃম্ব হেরে মতি, সব তথা-ধন্ম ॥ ২৮ 

জন্ম, সংস্কারঃ বিদ্যা, শক্তি, বেদ, কর্ম প্রভৃতির "ক্রমিক হী 

দর্শন হেতু অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোনও এক সময়ে বেদাদি 
সম্প্রধায়ের একান্ত উচ্ছের অবশ্ঠ হইবে । তাৎপর্য্য-_ প্রথমতঃ ব্রন 

মনে মনে চিন্ত। করিয়াই প্রজ! সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তৎপরে 

পুরুষ সকল সন্তান কামনা! করিয়া স্ত্রীতে উপগত হইলেই গত্তাধান 

করিতে পারিত; ইদানীং কামীজনের প্রবৃত্তি চরিতাথতার অবজ্জনীয় 

ফল স্বরূপ সন্তান জন্মিয়। থাকে, ইচ্ছা করিলেই গর্তোৎপাঁদনে সমর্থ হয় 

না. র্বিত্ঘ। সম্বন্ধে ও ক্রমিক হ্াীসই দেখা যাইতেছে, পুর্বে চতুর্বেদ শুনিয়াই 

অভ্যাস করিতে পারিত, পরে একবেদ এবং ততপরে এক শাখ! শুনিয়া 

শুনিয়াই অভ্যাস করিতে সক্ষম হইত) লিিয়! রাখিবার প্রয়োজন হইত 

না ইদানীং সন্ধ্যা-বন্দনা দিচ্ছলে অসম্যগুচ্চরিত কয়েকটা মন্ত্র মাত্র অভ্যাম 

করা হয়, কিন্তু ইহাঁও লিখিয়। না রাঁখিলে চলে না। মুলস্থ আদি পদ দ্বারা 
বৃ্বি গ্রভৃতিও ধর! যাঁয়; পূর্বে উদ্চবৃত্তি ব্রাক্ষণের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি মধ্যে 

গণ্য হইত, তৎপরে অযাচিত বৃত্তি) তৎপরে কৃষিবৃত্তি প্রভৃতি ব্রাহ্মণের 
পক্ষে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ছিল ইদানীং সেবাবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি মধ্যে গণ্য । 

যে ধত অধিক বেতনে চাকুরী করে ( অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ পূর্বক 

সেবাকার্ধ্য যে যত প্রনিক্ধ 'অর্থাৎ পরাধীন )সে ই সমাজে ততোধিক 



দ্বিতীয় স্তবক । ১৬৯ 

গণা হইয়া থাকে । ধর্ম সনবন্ধে ও এইরূপ, পূর্ব্রে তপন্তা|, তত্বজ্ঞান। যক্ত 
এবং দানরূপ চারিপাদ ধর্ম পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হইত, ক্রমে হাস হইয়া 

ইদানীং দ্রানরূপ একপাদ যাহা আছে তাহাতে ও কাহারও একাস্তিকতা 

দেখা যায় না। এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েরই ক্রমিক হাঁস দেখা 

ঘাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় কোনও এক সময়ে বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ডের 

সমুদায় ভাব কাধ্যাঁবলীর একান্ত উচ্ছেদ অবশ্ঠ হইবে। 

কারং কার মলৌকিকাদ্ ভূতময়ং মায়া বশাৎ সংহরণ, 

হারং হার মপীন্দ্রজীলমিব ঘঃ কুর্ববণ জগৎ ক্রীড়তি। 
তধদেবং নিরবগ্রহ ল্ফ,রদ ভিধ্যানানভাবং ভবং 

বিশ্বাসৈকভূবং শিবং প্রতি নমন্ ভূয়াস মন্তেত্পি ॥ ৪ | 

ধিনি পন্রজালিকের ন্যায় মায়াবশে অলৌকিক ( অর্থাৎ লোক চক্ষুর 

অগোঁচর হইতে ভৌতিক-জগৎ (স্বজন ) করিয়া করিয়৷ সংহাঁর করেন 

এবং সংহার করিয়া করিয়া (পুনঃ) স্থজন করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, 

ধাহার ইচ্ছাঁর প্রভাঁব অপ্রতিহত (অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন ) 

বিশ্বাসের একমাত্র স্থল, জগতের মূলকারণ সেই মঙ্গলময় দেবতাকে 

নমস্কার করিয়া অন্তকালে থাকিব, ইহাই আকাজ্জা। 

অনৃষী সহায় করি' করেন স্জন। 

তমোরাশি হ'তে যেন বিচিত্র ভূবন ॥ ২৯ 

রচিয়৷ রচিয়া যি'নি শোভাময়ী পুরী । 

খেল! ভেবে বিনাশিছে নিজ হাতে গড়ি ॥ ৩০ 

অলৌকিক-শক্তিবলে করে প্রত্যাহার । 

থাকেন৷ বিচিত্র শোভা সব নিরাকার ॥ ৩১ 



এ+ লি 
পি তি স্শিস্উিস্ডিস্ি সত সিসি সিসি 

নাঁশিয়া নাশিয়া পুনঃ করিয়া প্রচার । 

বাঁজীকর প্রায় যিনি করেন বিহার ॥ ৩২ 

ইচ্ছার প্রভাব যার ক্ষুব্ধ ক নয়। 

এ বিশ্বের একমাত্র বিশ্বাস-নিলয় ॥ ৩৩ 
০৬৬ 

উদ্দেশে প্রণাম কারি তার পদদ্থান্দে। 

অন্তকালে ভাঙ্ি মেন অপার আানান্দে॥ ৩৪ 

কুন্তুমাগ্তলি-সৌরত। 
মস ৯ম সস স্৯স্িস্পিস্পিসি সত 



তৃতীয় স্তবক 

পুঃ-- অদুষ্টির কাঁরণতা৷ অভাব-প্রত্যক্ষে। 
অকাট্য অনৃষ্টিষেগ ঈশের বিপাক্ষে ॥ ১ 
যোগাতার সহচর অদৃষ্থি কারণ। 

ঈশের নাস্তিতা 'তায় হইবে বারণ ॥ ২ 

কগামাত্র বটে ইভ] সন্তাবিত নয় । 

শশক-বিধাণ নাই নাহক্ প্রত্যয় ॥ ৩ 

অভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিষোগীর অনৃষ্টি ( অনর্শন ) কারণ, অর্থ/ৎ 

নবস্তর অভাবের প্রত্যক্ষ করিতে হইবে ফলকথা যে বস্তুটী নাই বণিয়া 

রনতাক্গতঃ বুঝিতে হইবে এ বস্তর অদর্শন থাকা আবশ্যক । বন্ত্রটাকে 

দখিতে পাইলে বলা যায় না যে বস্তুটী নাই, বিশ্বব্ুঙ্াণ্ডের কোথায় ও 

কাচ কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, ঈশ্বর থাঁকিলে কদাচিৎ কেহ 
মবশ্তই তাহাকে দেখিতে পাইন, যেহেতু কদাঁচ কুত্রাপি তাহাকে 

দখিতে পাওয়। যাঁয় না সেই হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহাধ্যেই নিশ্চয় 

করা যাঁয় যে, ঈশ্বর নাই। সুতরাং ঈশ্বরের বিপক্ষে (ঈশ্বর নাথাকার 

গক্ষে) অর্থাৎ ঈশ্বর নাই ইহা প্রত্যক্ষতঃ বুঝিবাঁর পক্ষেঃ তাহার 

মৃষ্টিযোগই অর্থাৎ তাহাকে দ্রেখিতে না পাওয়াই প্রমাণ অর্থাৎ 

্ত্যক্ষতঃ দেখিতে পাওয়। যাঁয় ন বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় যে, 

বর নাই] এখানে একটী বিষয় বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য, বিবয়টা 

এই যে--কোনও বন্ত্কে দেখিতে না পাইলেই অর্থাৎ কোনও বস্তর' 
আদর্শন ঘটিলেই বস্তটী নাই ইহা দিদ্ধান্ত করা যায় না) ক্লারণ-_ 



১৭২ কুস্থমাঞ্জলি-সৌরত । 
বসি বি সি আস পাস সাপ তা সা সস্সিসাস্টিসসি পািস্পিস্পিসপিস্পিস্পিস্পি তি 

প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য হইলেও অর্থাৎ কদাচ কুত্রাপি দেখিতে 
না পাইলেও কতকগুলি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। বর 

গুরুত্ব (ওজন) প্রত্যক্ষের একান্ত 'অযোগ্য, কদাচ গুরুত্বের প্রতাক্ষ 

সম্ভব পর নয়, কিন্তু তাই বলিয়! বস্তর গুরুত্ব নাই এরূপ সিদ্ধান্ত 

হইতে পারে না । সাবয়ব বস্তর বিভাগ করিতে করিতে এরপস্থানে 

উপস্থিত হইতে হয় যে তাহার আর বিভাগ করা চলে না) & 

অবিভাজ্য-সুক্মতম অংশই পরমীণু১ পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, উহা 

প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য । তাহা হইলেও কেবলমাত্র প্রত্যঙ্ 

প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়! বল| বায় না যে পরমাণু € সাঁবয়ব বসব 

'অবিভাজ্য-হুম্মতম অংশ ) নাই । । সুতরাং প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইলেও 

গুরুত্ব, পরমাণু প্রভৃতি কতকগুলি বস্তর অস্তিত্ব অবপ্ত স্বীকার 

করিতে হয়। এমত অবস্থায় ইহাই বলা সঙ্গত ঘে যে সকল বন 

প্রত্যক্ষের যোগ্য অর্থাৎ কদাচিৎ কুত্রাপি যে সকল বস্তর প্রত্যক্ষ সন্তব- 

পর, যদ্দি কদাচিৎ স্থান বিশেষে খ্রূপ বস্তর অদর্শন ঘটে তবেই “বস 

নাই, এইবপ প্রত্যক্ষ হইয় থাকে | যেমন--ঘট প্রত্যক্ষ হওয়ার উপযুক্ত 

একটী বস্ত্র, করচিৎ কোনও স্থানে ঘট দ্রেখিতে পাওয়া যায়, এম 

অবস্থায় সময় বিশেষে বদি গৃহে ঘট দেখিতে পাঁওয়। না যাঁয় তবেই “গৃহ 

ঘট নাই, ইত্যাদি রূপ প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃই বা 

যায় যে,গৃহে ঘট নাই। সুতরাং[এতিযোগির ্রত্যক্ষ-যোগ্যতার 
সহচর অদর্শন অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ, ইহাই-টষ্ঈকার করিতে হ্য। 
তাৎপর্যয- যে বস্তর অগাঁবের প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এ বস্তুতে অর্থাৎ 

অভাবের প্রতিযোগিতে যদি প্রত্যক্ষের যোগ্যতা এবং অনর্শন এ 

উভয় মিলিত হয়, ফলকথা গ্র্তক্ষের উপযুক্ত প্রতিযোগীর ধা 
অদর্শন ঘটে তবেই এ বস্তর অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে অর্থাং 



তৃতীয় স্তবক। ১৭৩ 
সিস্টার ১৯০ পিসিশিপস্পিসিপসিসিসিশিসি পিসী 

্রত্যক্ষতঃ নিশ্চয় হয় যে, বস্তটা নাই । ঈশ্বর প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য 

বলিয়। ঈশ্বরে গ্রত্যক্ষের যোগ্যতা এবং অদর্শন এ উভয় মিলিত হইতে 

গাঁরে না, ফলকথা ঈশ্বরের আদর্শন (ঈশ্বরকে না দেখা) প্রত্যক্ষ 

যোগ্য-বস্তর অদর্শন নয়, সুতরাং ঈশ্বরাভাবের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ 

ঈশ্বর নাই, ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না & অর্থাৎ গ্রত্ক্ষ 

প্রমাণের সাহায্যে বল! যায় না বে, ঈশ্বর নাই। এমত অবস্থায় 

প্রত্যক্ষ দেখিতে পাঁওয়া যায় না বলিয়া ঈশ্বর নাই, এইরূপ 

পিদ্ধান্ত কর! বাঁয় না। ইহাঁও ঠিক নহে, কারণ--তাহা হইলে 

শশকের বিষণ (শৃঙ্গ) নাই ইত্যাদি রূপ প্রতাক্ষের অনুপপত্তি 

হয়। তাত্পধ্য--শশকের শূঙ্দ অলীক আকাশকুনুম। প্রত্যক্ষের 

একান্ত অনুপযুক্ত ; শশকের শূঙ্গে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই অর্থাৎ 

শশকের শূর্দ কেহ কখনও দেখে নাই কিংবা দেখিতেও পাইবে 

না। সুতরাং শশকের শৃঙ্গে গ্রত্যক্ষের যোগ্যতা এবং অবর্শন এ উভয় 

কদাচ মিলিত হইতে পারে না বলিয়৷ অর্থাৎ শশক-শৃষ্গের অদর্শন 

গ্রত্যক্ষের উপযুক্ত বস্তুর অবর্শন নয় বলিয়া “শশকের শৃঙ্গ নাই” এরূপ 

্রত্যক্ষ হইতে পারে না) অথচ শশকের শূর্গ নাই ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় 

অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ বল! হয় যে শশকের শৃর্ধ নাই । অতএব কেবল অর্শন 
বলেই অর্থাৎ শশকের শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই “শশকের শৃঙ্গ 

নাই” এরপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়| সুতরাং প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের 
যোগ্য হউক. কিংব! না হউক্ যদি প্রতিযোগীর (অর্থাৎ যাহার অভাব 

তাহার ) অদর্শন হয় তবেই “বস্তুটা নাই” ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হইতে 

পারে, ইহা অবশ্ত স্বীকার করিতে হয়। ভীশ্বর সম্বন্ধেও এই কথা) 
ঈশ্বর প্রত্যক্ষের যোগ্য না হউক, ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় ন! 
বলিয়াই ঈশ্বর নাই এরপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে, অর্থাৎ কদাচ কুত্রাপি 



১৭৪ কুস্থমাঞ্জলি-সৌরভ। 
পি পপিস্টিসজ পাস সি সিসি সপ প্পাি সি স্পিস্াাশিসিসিসিপসিস্পি্াসি 

ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়৷ যায় না বলিয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সা [যেই 

ব্ল! যাঁইতে পারে যে, ঈশ্বর নাই। 

উ-_ঘোগ্যাহদৃষ্টিঃ কুতোহযোগ্যে প্রতিবন্ধি কৃতস্তরাং। 

কাহযোগ্যং বাধ্যতে শঙ্গং কানুমান মনাশ্রয়ং ॥৯ 

অযোগ্যে যোগদৃষ্টি ( যোগ্যতা এবং অদর্শন ) কোথায়? স্তৃতবাং 

প্রতিবন্ধি (বাঁধক ) কোথায়? অযোগ্য-শৃঙ্গ কোথায় বাঁধিত হয়? 

অনাশ্রয় অন্ুুমানই বা কোথায়? 

িসপিসিপসপিসপিসপিস্পিসপিসিসপিপসিসিসিএ 

উঃ__আবোগ্য পদার্থ যার প্রতিষে!গী হয়। 
আদর্শন বলে তার হয় না নিশ্চয় ॥ 8 

অতএব প্রতিবন্ধি কথা মাত্র সার । 

শশের বিষাণ কৌঁথ! নিখেধিবে আর ॥ ৫ 

অনুমান বল করি? ঈশ্বর-নিযেধ । 

মিদ্ধি বা অসিদ্ধি দোষে তার গ্রতিবেধ ॥ ৬ 

যাহার অভাব দে ই গ্রতিযোগী; ঘট নাই একটা অভাব; ইহা ঘটে? 

'অতাব ) সুতরাং ঘটই এই অভাবের প্রতিযোগী । যে বস্তুর অভাবের 

গ্রতাঙ্গ হয় এ বস্তু অর্থাৎ প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের যোগ্য হওয়া আব্গ্রক 

মর্থাৎ গ্রতিযোগীতে ( গ্রতিযোগীকে অধিকরণ করিয়া) যদি প্রত্যাঞ্জে 

যোগ্যতা এবং অবর্শন এ উত্তয় মিলিত হয়, ফলবথ! “প্রত্যক্ষের উগযন্ত 

গ্রতিবে।গীর যদ্দি অদর্শন ঘটে (..গ্রত্যক্ষের উপযুক্ত বস্ত যদি দেখিতে 

পাঁওয়। না যাক) তবে এরূপ প্রতিঘোগীর (বস্তুর ) অভাবের প্রা 

হই! থাকে। প্রতিযোগীর প্রত্যঙ্গ-যোগ্যতা এবং. প্রতিযোগার 

অবর্শন এ উভয়ই মিলিতরূপে অর্থাৎ, গ্রত্যক্ষের উপযুক্ত গ্রতিযোগার 



হি স্তবক। ১৭৫ 
স্পস্ট সি শি তি স্ তা পেশী শশা সীট পাস পিসি শিপাস্পি সটিপাসসসসসিিসপাসত সসপাস্ি 

তি সিসি ৎ*স্প 

'দর্শনই অভাব-গ্রত্যঞ্ষের কারণ। কেবল অদর্শন বশতঃই অর্থাৎ 

প্রতিষোগী বস্তুটী দেখিতে না৷ পাইলেই যদি অভ।বের প্রত্যক্ষ (বস্তটা নাই 

এরূপ প্রত্যক্ষ ) স্বীকার করা হয় তবে কদাচ কুত্রাপি পরমাণু, গুরুত্ব 
প্রভৃতি পদার্থের দর্শন সম্ভব পর নয় বপিয়া অর্থাৎ পরম1ণু, গুরুত্ব প্রভৃতি 

পথ প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য বলিয়া “পরমাণু, গুরুত্ব প্রভৃতি পদার্থ 

নাই” এরপ প্রত্যক্ষ হইতে পারে; অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই 

পৰমাণ, গুরুত্ব প্রভৃতি পদার্থ নাই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, 

কিন্তু প্রত্যক্ষের অবিবয় হইলেও পরমাণু, গুরুত্ব গভৃতি যুক্তি-সিদ্ধ পদার্থ ; 

১। দেখিতে পাওয়া যাঁয় না বলিয়! যুক্তি-সিদ্ধ পদার্থের অগলাপ । নাই 

বলিয়। সিদ্ধান্ত) কর! অসঙ্গত। সুতরাং যে সকল বর গুত্যক্ষের 

অযোগ্য উহাদের অভাবও প্রত্যঞ্ষেব 'অযোগ্য ইহা ্ স্বীকার্ধ্য। 

ইহার প্রতিকুলে পূর্বপক্ষে “শশকের শৃঙ্গ নাই” ইত্যাক্ষার গ্রত্যক্ষের 

টি শিট ীপিীশীশাটিটিশিটি৮াশিটাট সা শাসক এ টিটি স্পা পাকি তি 

(১) পরমাণু অতীন্ডিয় (প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য ) যুক্তি-সিদ্ধ পদার্থ। 

প্রতোক লাবয়ব-বস্তরই অবিভাজ্য সুক্্মতম অংশ স্বীকার করিতে হয়; অন্যথা অবয়বের 

নানাধিক্ষ্য নিরূপিত হইতে পারে না বলিয়। বুহদায়তন-পর্বত এবং শুদ্রায়তন-দর্ষপের 

নধতা-প্রনঙ্গ হইতে পাঙ্গে। বুহদায়ত পর্বত এবং স্বপ্সীম্মতন সর্নগ সমান নহে, ইহাদের 

বৈষম্য প্রত্যক্ষ-সিহ্ধ ; অবিভাজ্য অংশের নানাধিক্ই ইহাদের বৈষম্যের কারণ। 

টহাদের অবয়ব-বিভাগের পরিসমাপ্তি না থাকিলে অবয়ব ধারার অনন্ততাবশতঃ কোনটী 

কত সংখ্যক এরূপ অংশের দ্বারা পঠিত তাহ! বুঝিবার উপায় থাকে না। পর্বত 

আবক সংখ্যক এরূপ অংশের দ্বার! গঠিত এবং সপ তদপেক্ষায় অল্প সংখ্যক এরূপ 

অংশের দ্বার। গঠিত বলিয়াই উহার] বড়, ছোট রূপে প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়! থাকে। 

এমত অবস্থায় প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়! পরমাণুর অন্তিত্ব অস্বীকার করা 

যায না! অর্থাৎ পরমাণু নাই ইহা ব্ল৷ ঝুয় না। সুতরাং পরমাধুর অন্ভাবকেও প্রত্যক্ষের 

অযোগ্য বা অতীন্দরিয়ই স্বীকার করিতে হয়। 



১৭৬ কুন্থুমাঞ্জলী-সৌরভ। 

1 সঙ্গত 

নহে ; কারণ__«শশ-বিশীণ নাই” এই স্থলের শশবিষাণ শবোর যদি 

শশের বিষাণ ( শৃঙ্গ ) অর্থ করা হয় তবে শশের শৃঙ্গ আঁকাশ-কুহম বলিয়া 

উহার নিষেধ পারমার্থিক হইতে পারে না? অসত্য বা লীকের নিষেধও 

অসত্য বা অলীক, প্রত্যক্ষের একান্ত অযোগ্য । স্ৃতরাঃ প্রত্যক্ষ দেখিয়া 

বস্তুতঃ “শশের বিষাঁণ নাই” এরূপ নিষেধ করা যায় না। অলীক ব| 

তূচ্ছের বিধি এবং নিষেধ উভয়ই বস্ততঃ অলীক । ঈশ্বর চক্ষুঃ কর্ণ 

প্রভৃতি বহিরিন্িয়-জন্য প্রতাক্ষের অযোঁগ্য। ঈশ্বরে বহিরিক্িয়'জন্য 

্রত্যক্ষের যোগ্যতা! নাই, স্থৃতরাং চ্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি বহিক্ট্রিয়ের দ্বাবা 

*নশ্বর নাই” এইরপ নিশ্চয় হইতে পারে না । তবে কথা হইতে পারে 

গ্রত্যক্ষত: নিশ্চিত হইতে না পারিলেও অনুমান প্রমাণের (১) সাহাধ্য 

“ঈশ্বর নাই ইত্যাকার নিশ্চয় ( অনুমিত ) হইতে পারে? তহন্তরে 

বক্তব্য ই যে ঈশ্বরে, অন্তিত্বাভাব যদি “ঈশ্বর নাই” ইত্যাকার 

অন্থমিতির বিধেয় বা সাধ্য ইয়) তবে ঈশ্বরকেই এইরূপ অনুমতির পক্ষ 

( অনুমিতির স্থান ) অর্থাৎ অন্তিহ্বাভাঁব স্বরূপ সাঁধ্যের দ্বারা বিশেষ্য বল 

হয়; কিন্ত অস্তিত্ব-বিহীন অঙ্গীক বলিয়া কোনও বস্তকেই সামান্য; 

অস্তিত্বাভাবের দ্বার! বিশেষ্য বা বিশলেষিত করা সম্ভব পর হইতে পারে 

না। অর্থাৎ “অস্তিত্বের অভাব বিশিষ্ট” সামান্ততঃ এই কথা বার 

( অর্থাৎ এনাই* এইমাত্র বলিয়া ) কোনও বস্তর পরিচয় সম্ভবপর নহে। 

স্তরাং ঈশ্বর অলীক-তুচ্ছ হইলে এরূপ অন্ুমিতি স্থলে পক্ষের অসিষি 

দোষ হয়। এবং ঈশ্বরের বাস্তবিক অস্তিত্ব থাঁকিলে ঈশ্বরে অস্তিত্বাভা 
॥ রর 

২পপপীপপীসীিশিপিপিপীিপিপ
িশসিাপাশাশীন 

অনুপপত্তি স্বরূপ যে প্রতিবন্ধি ( বাঁধক ) দেখান হইয়াছে তাহ 

. শশা 

রিন
ি 

(১ অন্থধানের আকার-_“ঈশবর, অস্তিভবাভাববান বাহ্যয়ণে জাদের জবিহয়ৎ 

হেতু” এন্থনে- পক্ষ-ঈশ্বর, সাধ্য-অদ্ভিত্বাফাব, হেতু-বাহ্যরূগে জানের জবিষয়ন্ব। 

| 



তৃতীয় স্তবক। ১৭৭ 
»৮৭৯৮৭৯ শিস্পিস পিসি পিসি পিসি শশাছি শি পিসি ও 

অর্থতঃ সাঁধা হইতে পারে না বলিয়! বাধ দোঁষ হয় (১)। উভয়থাই 

“ঈশ্বর অস্তিত্বাভাব বিশিষ্ট” ইত্যাকাঁর অন্ুমিতির হেতু দো গ্রস্ত হয়। (২) 
সুতরাং অনুমান প্রমাণের দ্বারাও ঈশ্বর নাই, ইহা দিদ্ধান্ত করা 

যায় না । // 

পু--অসৎ-খ্যাতি বলে মিথ্যা-ঈশ উপনীত | 

পক্গাসিদ্ধি আদি দোষ তাতে নিবারিত ॥ ৭ 

অস্তিত্র-বিরহ কিংবা ঈশের বিরহ | 

সাধ্য-স্থানে নিযৌজিলে নাহিক কল্পহ ॥ ৮ 

ৃন্ঠবাঁদী বৌদ্ধগণের মতে কোনও বস্তুই সৎ নহে; প্রত্যক্ষ, অ প্রত্যক্ষ 
যাহা কিছু তৎসমুদ্বয়ই 'অসৎ, সৎ বলিয়া! যাহা কিছু প্রতীয়মান হয় 

তৎসমুদ্বায় এবং উহাদের প্রতীতি এ সকল কিছুই নহে, তাহাদের মতে 

কেবল শৃন্ই সিদ্ধান্ত । আঁর বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধগণের মতে একমাত্র 

ক্ষণিক-বিজ্ঞানই সৎ, অগ্তাঁনা যাহা কিছু তৎ্সমুদায়ই অসৎ । উভয় 

মতেই বাহ্যার্থ সমুদ্রায় অসৎ এবং অনাদি-তুচ্ছ-বাঁসনাঁবশে বিজ্ঞানের 

বিবয় হইয়| থাঁকে। ন্যান্ন মৃতেও 'অসতের সহিত বিজ্ঞানের বিষয়ত। 

সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় অর্থাৎ নৈয়াগিকগণও অদতের জ্ঞান (মনঘ্বিষয়ক 

জ্ঞান, স্বীকার করিয়! থাকেন । যে ঘটটা নই হইয়াছে উহার স্থৃতি, 
সপ 

(১) যেস্থানে যাঁভার অভাব থাকে, এ স্থানে উহা থাকে ন| ইহা! অবধারিত। 

অস্তিত্ব, অস্তিত্বাভাবের অভাব স্বরূপ, স্থতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিলে ঈশ্বরে অস্তিত্বের 

অভাব থাকিতে পারে ন। বলিয়। ঈশ্বরকে পক্ষ করিয়। অস্তিত্বাভাব বস্তুতঃ সাধ্য হইতে 

গারে না| অস্তিত্বাভাবের যে অভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব তদ্ বিশিষ্ট ঈশ্বরই এই স্থলে বাধদোষ। 

বন্ততঃ ম।মান্ততঃ অস্তিত্বের অভাব আকাশকুসুম বলিয়। সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষও সম্ভব পর। 

(২) ঈশ্বর অলীক তুচ্ছ হইলে অনুমাপক-হেতু পক্ষাসিদ্ধি দোষে এবং ঈশ্বর 
বাস্তবিক অত্তিত্বশালী হইলে বাধদোষে দুষ্ট হয়। 

১২ 



১৭৮ ফুস্ুমাঞ্জলি-সৌরভ। 
শশিপিস্মিস্সিশিনাস্পিস্সাসটিসপাসিসিপিসি পপাস্সিসপিসপসপিস্িসিসি পিন ৯ পাস সপ পিস সি সি ৯ পি ৯ সি পিপি মিস্টি সিসি সস পা্পিসিপাসিসপিসপাস্পিসপসপিস্পিসিসসি সী সিপস্িসিসাশিশশিপিসপিিস্সি ০ পিস সি 

শাব্দ-বোধ। অন্ুমিতি প্রভৃতি জ্ঞান সকলেরই স্বীকার্ধ্য। অনেকেরই নঃ. 

বস্তর শ্রণ হইয়া থাকে; লোকের কথায় বিনষ্ট-বস্তবিষয়ক জ্ঞান 

সকলেরই হয় ; বর্ষা থামিয়! গেলেও জলধারা প্রভৃতি দর্শনে বৃষ্টি হইয়াছিল 

বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ ভ্টায়মতে বিনষ্ট-বস্থর প্রত্যক্ষ স্বীকার 

করা হয়; যেমন ঘটে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ ঘটবাঁর পরে নিব্বিকপ্পজান 

ক্ষণে মুদগরাদির আঘাত করিলে তৎপরক্ষণে ঘুটটা নষ্ট হইলেও এ বিনাধ 

ক্ষণে ঘটের প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন।- এমত অবস্থায় ঈগব 

একান্ত তুচ্ছ হইলেও জ্ঞানের বিষ হইতে বাধা নাই অর্থাৎ তুচ্ছ-ঈ্বব 

বিষয়ক ভ্ঞান অসন্তাবিত নহে। ম্ৃতরাং তুচ্ছ-ঈশ্বরকে পণ কণিনেও 

ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব পর 'লিয়। পক্ষের অসিদ্ধি (অজ্ঞান) দবন্ধগ 

দোষের সম্ভবনা নাই। অপর বাঁধদোষ ও সম্ভব পর নয়, ক|রণ- 

সাধোর অভাব বিশিই পক্ষই বাধ দোষ; পূর্বোক্ত অনুমান স্থলে সাধ্য 

অস্তিত্বাভাব, তাহার অভাব অস্তিত্বই সাঁধ্যাভাঁব; ঈশ্বর অলীক ন] হইলেই 

বন্তগত্য! অস্তিত্ব-বিশিই ঈশ্বর স্বরূপ বাধ দে।ষ সম্তব পর হইতে গাবে। 

কিন্ত ঈশ্বর অলীক ললিয়! অস্তিত্বেরস্বরূপ যে সাধ্যাভাব তদ্ বিশি 

হইতে পাঁরে না আুতরাং বাধ দোষ নাই। সুতরাং ঈশ্ববে অস্তিত্ব 

ভাবের অন্ুমিতি করি: “গলে অনুমাপক-হেতু অসিটি কিংবা বাধ দোষে 

ছ্ হেতু হয় না বলিয়। অনুমান প্রমীণের পাহায্যেই ঈশ্বরে অস্তিত্বাভাবের 

অন্ুমিতি করা যাইতে পারে। ১। অথবা ঈশ্বরের অভাবই সাধা। 

ঈশ্বরাভাব সাধ্য করিয়া অনুমিতি করিতে (গলে অনুমাপক-হেতৃতে 

আপস 

(১) অন্থমানের আকার--ঈগ্র, অন্তিত্বাভাববান্। বধার্থজানের অবিষয়ত্বহেতু। 

এস্থলে পক্ষ -ঈশবর, দাধ্য-অন্তিত্বাভাব, হেতু--বথার্থ জ্ঞানের অবিষয়তব। 



তৃতীয় স্তবক | ১৭৯ 
এ দিপা পিসি সি পাশ সপ ৮২৮৮ পাস পিসি শি পানি সিস্সি এ ১ সিপিসসিস্পিস্সিস্পশ্সি 

অসিদ্ধি কিংবা! বাধ দোব সম্ভব পর নয়, (১) তবে সাধ্যের অপ্রপিন্ধি দোষ 

হইতে পারে, কিন্তু তাহা ও হঘ না) কারণ - ঈশ্বর অলাক হইলেও জ্ঞানের 

বিষয় হর বলিয়। অর্থাৎ অসৎ-ঈখর বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব পর বলিয়। ঈশ্বর 

নাই এই অভাবাঁংশে বিশেষণরূপে প্রতিযোগী বা প্রতিপক্ষ ঈশ্বরকে 

বিষয় করিয়। “ঈশ্বর নাই” ইত্যাকার সাধ্যবিষয়ক জ্ঞান সম্ভব পর হয়। 

স্থতরাং বিশ্বব্রপ।গুকে পক্ষ কবি! ঈশ্বরাতাবের অনুমিতি করিতে গেলে 

ঈশ্বরাভাঁব বিশিষ্ক্ূপে যথার্থ জ্ঞানের খিষধস্ স্বরূপ অন্ুমাপক-হেতু ছুষট- 

হেতু নয়; বিশববন্াগুকে পক কবিয। ঈশ্বরাঁভাবের অন্থুমিতি 
হইতে পারে অর্থাৎ বিচার স্থনেও রূপ অন্ভুমিতি অসম্ভন নয়। সুতরাং 

ঈতঃপুর্বে থে পক্ষা সিন্ধি গ্রন্থতি দোষ গ্রদর্ণন করা হইয়াছে উহা সঙ্গত 

নহে । 

 উ-ব্যাবর্ত্যাভাববান্তৈৰ ভাবিকী হি বিশেষত 
অভাব-বিরহাস্মত্বং বস্তনঃ প্রতিযোগিতা ॥২। মূ 

বেহেতু অভাবের আশ্রষত। বিশেধ্যতা সেই হেতু ব্যাবত্ত্ের 

(নিষেধের ) অভাববন্া € অভাবাশ্রয়তা ) ভাবিকী (পারমাথিকী)) 

বস্থর প্রতিযোগিতা অভাবের অভাবানুত্ব অভাবের অভাবত্ব) স্বরূপ, 

সুতরাং অভাবের আশ্রয়তা এবং অভাবের প্রতিযোগিতা অবস্ত বা 

অলীকে সম্ভব পর নয়। 

(১) অনুমানের আকার--বিশ্ববরহ্গাও-ঈশ্বরাভাববান্, ঈশ্বরাভাববিশিষ্টরূপে যথার্থ 

জানের বিয়তবহেতু; এস্থলে পক্ষ-বিশববরহ্গাও্, নাধ্য-ঈশ্বমাভাব, হেতু উশ্বরাভাব বিশিষ্ট- 
বগে যথার্থ জানের বিধয়ত্ব। এই স্থলে পক্ষ-বিশ্ববন্ধাওড প্রনিদ্ব বলিয়া পক্ষের অসিদ্ধিং 
(অজ্ঞান) স্বরূপ দোষ নাই, এবং সাধ্য-ঈশ্বরাভাবের অভাব অর্থাৎ সাধ্যাভাব-ঈশ্বর 

অলীক বলিয়। বিশ্বতক্ষাণড বপ্তঙগত্য| সাধ্যাভাব বিশিষ্ট নয় হুতরাং বাঁধ দোষ নাই। 



১৮০ কুম্ুমাগ্তলি-সৌরভ। 
স্পস্ট সিসপিসপিস্সিস্শ সিসিস্পিি শশা সিসি পিপস্পিস্পিসপিস্প্িসপিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্িস্পিসপীসপিস্পসি সনি সিস্ট সিসি সি সি 

 উঃ-_অভাবের আশ্রয়তা সত, বস্ত-ধন্ধা। 

বিশেষ্যতা রূপ মাত্র এই বটে মর্তমা॥৯ 

অভাব-বিরহ বটে প্রতিযোগী হয়। 

পরতিযোগিতা (১) তাই তুচ্ছে নাহি রয় ॥১০ 

যেহেতু অভাবের আশ্রয়তা ( অধিকরণতা ) বিশেষ)তা বা বিশেষণের 

স্বরূপ মাত্র সেই হেতু উহ! পরমার্থতঃ সৎপদার্থ এবং সদ্ বা বস্তুর ধর্ম। 

তাতপর্য্য--বস্ত অভাবের আশ্র়তা ( অধিকরণত। ) স্বরূপ বিশেষ্যতা বা 

বিশেষণের (২) দ্বারাঁও বিশেষ্য বা বিশেষরূপে যথাথতঃ পরিচিত হওয়ার 

(১) পরতি যোগত।--প্রতিযোগিতা। 

(২) যদ্বারা বস্তর বিশেধরূপে বথার্থ পরিচয় হয় তাহাই বস্তর বাস্তবিক বশেধণ 

এবং যাহ। বিশেষূগে ষথার্থতঃ পরিচিত হওয়ায় উপযুক্ত তাহাই বস্ততঃ [বশেদ্য। 

যে নকল ঘট বস্ততঃ রক্তবর্ণ এ সকল ঘট রক্তত্বের দ্বার! বিশেবরূপে পরিচিত হওয়ার 

উপযুক্ত অর্থাৎ “রক্ত” ইহ! বলিয়! এ মকল ঘটের (বিশেষরূপে যথা পরিচয় করা থায়। 

সুতরাং এই স্থলে বিশেষণ হইতেছে রক্তত্ব এবং এ নকল ঘটই হইতেছে বাস্তাবক 

বিশেষ্য। এই যেরক্তত্ব ই$| বিশেন্টীভূত ঘট সকলের বিশেষ ধর্ম, হৃতরাং উহা? 

এ নকল ঘটের বাস্তবিক বিশেষ্যত। | আইশ্রয়তা ( অধিকরণতা।) দ্বারাও বস্তর [বণেধ 

রূপে যথার্থ পরিচয় হয়) “পর্বত বহিমান্? যথার্থ বলিলে বহিমত্ত| বা বহির আশ্রয় 

দ্বার! বন্তৃতঃ বে নকল পর্ববত বহমান উহাদের যথার্থ পরিচয় হয়। সুতরাং এ স্থরে 

বির আশ্রয়তাই বাস্তবিক বিশেষ্যীভূত পর্বত সকলের বিশেষ ধর্ম, সুতরাং বহর 
আশ্রয়তাই এ স্থলে বিশেষ্যত1 ধা বিশেবণ। সুতরাং বস্ততঃ বিশেধ্যত। বিশেনণের 

স্বূপ। ভ্রম স্থলে অন্যের ধর্মের দ্বার! বন্য বিশেষরূপে পরিচয় হইণে ও যথা 

পরিচয় হয় না? সৃতরাং এ স্থলে প্রতীয়মান-বিশেষ ধর্ম এবং ধন্ী, বিশেষণ এবং 
'ধিশেষ্যের আভাসমাত্র, ভ্রম স্থলে উহ! বিশেষ্যের বাস্তবিক ধর্ম নহে, সুতরাং বিশেবণের 

সহিত সম্বন্ধ প্রযুক্ত বিশেষণের স্বরূপ যে বিশেষ্যত। উহ] ভম স্থলে নাই। জ্ঞাগ 

ইচ্ছা প্রভৃতির বিশেষ্যত। স্বতনত্র। পরিশিষ্টে বিশেষ্য! শব জষ্্য। 



তৃতীয় স্তবক। ১৮১ 
মি ক 

উপযুক্ত হইয়। থাকে অর্থাৎ অভাবের আশ্রয়তা দ্বারাও বস্তুর বিশেষরূপে 

ঘথার্থ পরিচয় হয়।” যেমন--বল! হয় ৭দেখিয়া আসিলাম জলহীন- 

দেশ” ; এই স্থলে বস্ততঃ জলহীন-দেশ ই বিশেষ্য এবং জলহীনতা বা জলা- 

ভাবের আশ্রয়তাই বিশেষ্যাভূত দেশের ভাব বা! ধর্ম; স্থুতরাং জলাভাবের 

আশ্রয়তাই এই স্থলে বিশেষ্যতা এবং ইহাই বিশেষণ ; কারণ--"জলহীন” 

এই বাঁক্যে দ্বারা দেশটা যে জলাভাবের আশ্রয় ইহাই বুঝ! যায়। বস্তৃতঃ 

জলহীন-দেশ দেখিয়া খররূপ বলিলে দেশটার বিশেষরূপে ( অর্থাৎ জলা- 

ভাবের আশ্রয় এইরূপে ) যথার্থ পরিচয় হয়। এই যে বিশেষ্যতা ইহা 
অলীকের সম্ভব পর নয় এবং ইহা অলীকের স্বরূপ ইহাও সম্ভব পর নয়। 

কারণ--অলীকের কোনও রূপ বা প্রকার নাই, অলীক-স্বরূপহীন ; 

বিশেধ্যতা বা বিশেষণের দ্বারা স্বরূপহীন-অলীকের পরিচয় অসম্ভব ।' 

আকাশ-কুম্থম বিশেষণের দ্বারা পরিচিত হওয়ার একান্ত অনুপযুক্ত অর্থাৎ 

বলা বাঁয় না যে আকাশ-কুন্গম এই প্রকার অর্থাৎ লাল বা নীল ইত্যাদি। 

এবং স্বরূপহীন-অলীকের দ্বারাও বস্তর পরিচয় অসম্ভব । আকাশকুস্ুমের 

দ্বারা কোন বস্ত্র পরিচয় করা যায় না অর্থাৎ বলা যাঁয় না যে সািটা 

কাণ-কুস্মে পরিপূর্ণ । । রতরাং বিশেষ্যতা বা বিশেষণ সৎ পদার্থ 
এবং সতের ধর্ম । . সুতরাং অলীক-তুচ্ছের বিশেষ্যত| বা বিশেষণ সম্ভব 

পর নহে। এমত অবস্থায় “ঈশ্বর অস্তিত্বাভাব বিশিষ্ট” এইরূপ অর্থে “ঈশ্বর 
নাই” ইহা! বলা যায় না; কারণ-_বাঁদীর মৃতে ঈশ্বর অলীক বলিয়া 
অস্তিত্বাভাবের আশয়তা স্বরূপ বিশেষ্যতা বা বিশেষণের দ্বারা উল্লিখিত 

হওয়ায় একাস্ত অনুপবুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বর পরমার্থতঃ অস্তিত্বাভাবের আশ্রয়ত৷ 
বারা বিশেষ্য হইতে পারে না। সুতরাং “ঈশ্বর-অস্তিত্বাভাব বিশিষ্ট” 

ইত্যাকার অন্থমিতি কিংবা প্রত্যক্ষ কিছুই সম্ভব পর নহে; অলীক-ঈশ্বরে 
অস্তিত্বাভাবের অনুমান করিবার প্রয়াস বৃথা । 

মিলা সি সস সিসি লাস্ট আইডি 



১৮২ ফুন্ুমাঞ্জলি-সৌরভ | 
টি এসি সস ৯ ৯ সপ সি শিসিসত শিস সপাস্ সস সিসি সিসি সিসি সিসি সিন্ছি সিসি স্পিস্পাসিসিস্পিস্পিসিসাসপস্পি এসসি ৭ 

অপর-_“ঈশ্বরের অভাব” এইরূপ অর্থে "ঈশ্বর নাই” ইহ বলা যায় 

না) কারণ--বাঁদধার মতে ঈশ্বর অলীক বলিয়া ঈশ্বরে “ঈশ্বর নাই” এই 

অভাবের প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে না। তাত্পধ্য--হভ।ব কি 

ন1] ভাবের অগ্) সুতর|ং অভাবের প্রা তযোগী বা নিষেব্য ভাব। ইভা 

ন-ভাব- অভাব এই বৌগিক শবের দ্বার। বুঝা যায়। *প্রাতিষোৌগীকে 

বিশেবণরূপে বিষয় করিয়াই অভাবের জ্ঞান হইয়া থাকে) প্রতিযোগা 

দ্বারা বিশেধিত না হইয়। কেবল অভাবৰ বিষয়ক জ্ঞান সন্ত গর নয়, গ্রাতি- 

ঘোগা দ্বার। খশেনিত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হওয়াই অভাবের অভাবত্ব। ঘট 

নাই এই একটা অভ।ব, হহা (নথেধ্য বা প্রতিযোগী-ঘটের দ্বারা বিশেদিত 

হইয়াই জ্ঞানের 1বমগ্ন হইর। খাকে১ অগুথা “ঘট নাই” এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান 

হইতে পারে না। তক স্থলে “অভাব” কিংবা “নাস্ত” কেবল এইন্ধপ জ্ঞান 

স্বীকার করিলেও ভাঁবের অগ্ত রূপেই এরূপ জ্ঞাণ হয় ইহা স্বীকার করিতে 

হয়। সুতরাং কেবল “অভাব” এই প্রকার জ্ঞানের দ্ব।রাও প্রতিযোগী ব 

প্রতিপক্ষ অর্থাৎ নিষেধ্য রূগে ভাঁবকে বিষম় করা হয়। ঘট একটা 

পদার্থ ইহা ঘটাভাবের অভ।ব স্বরূপ) এবং ঘটাঁভাব, ঘটাভাবাভাবের 

অভাব স্বরূপ। প্রতিযোগী বা নিবেধ্য, নিষেধ সাপেক্ষ; ভাব এবং 

অভাব ইহার। পরম্পর পরস্পরের নিষেধ স্বরূপ; সুতরাং প্রতিযোগী বা 

নিষেধ্য, নিষেধের নিষেধ (অভাবের অভাব) স্বরূপ মাত্র বলিয়া গ্রতি- 

যোগিতা ব৷ নিষেধ্যতা ও নিষেধের নিষেধ স্বরূপত্ব মাত্র । ঘট, ঘটাঁভাবের 

প্রতিযোগী অর্থাৎ ঘট নাই এই যে একটা নিষেধ বা অভাব, এই 

নিষেধের নিবেধ্য। £ঘট ঘটাভাবের প্রতিযোগী” বলিলে ঘটা 

ভাবের অভাব স্বরূপেই ঘটের জ্ঞান হয়; সুতরাং ঘটনিষ্ঠ ঘটাভাবের 

প্রতিযোগিতা বা! নিষেধ্যতা ঘটাভাবের অভাব স্বরূপত্ব ব্যতীত অন্ত নহে। 

(১) অভাব প্রত্যয়োহি বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি বোধ মর্ধযাদাং নাতিশেতে। 



তৃতীয় স্তবক। ১৮৩ 
৮ ৭৯ প৯ শি পসিতী পাস্পি্সি তত পস্া পাটি পাপা ৩ ল্পাস্পিসপস্সপিস্সপাসপিসসিপাস্পিাস্সি ৯৯ সপিস্পাপিপাস্পিসিসিপিসপ পা 

এমত অবস্থায় ঈশ্বর নাই বলিলেও ঈশ্বরই এ অভাবের প্রতিযোগীরূপে 

জ্ঞাত হয় বলিয়া! এ অভাবের প্রতিযোগিতা ঈশ্বরাভাবের অভাব স্ব্নগত্ব 

মাত্র ইহা অবগ্য স্বীকাধ্য। ঈশ্বব অলীক-তুচ্ছ হইল তাহার স্বরূপ 

অদন্তব বলিয়া এ অভাবের গ্রতিবোগিতা ও অলীক তুচ্ছ হইয়া পরে ; 
ঈশ্বর নাই ইহা বল! যাইতে পান্তর না। সুতরাং “ঈশ্বর নাই” এবনপ 

অন্মান করিবার প্রয়াস বৃথা // নি 

ধীর ভাবে আলোচনা করিলে শুন্তবাদী কিংবা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের 
অমং-্যাতিবাদ অর্থাৎ বস্তু সকল একান্ত তুচ্ছ হইলেও বিজ্ঞানের বিষয় 
হয ই মত কোনও রূপেই সমর্থন করা যায়না । কারণ- প্রত্যক্ষের 

প্রতি, বিষয় এবং বিষয়ে ইন্ড্রিয়ের সম্বন্ধ প্রভৃতি কারণ; বাহ্য অর্থ সকল 

একান্ত অনৎ হইলে অদদ্বিষয় এবং অসৎ-ইন্জিয়ের মন্বন্ধ গুভাতিকে কারণ 

বলিতে হয়, কিন্তু একান্ত অসৎ কারণ হইতে পুরে না। (১) সুতরাং 

অসতের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । অপতের সন্বন্ধ অলীক বলিয়া (২) অসতের 

ব্যাপ্তি স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না; স্থতরাং অসতের ব্যাপ্তি জ্ঞান 

অসন্তব ব'লয়া অসদ্বিষয়ক অনুমিতি হইতে পারে না ।১ বৌদ্ধগণ শব্দ 
এবং উপমানের পৃথক্ প্রামাণ্য স্বীকার করে না, সুতরাং প্রমাণের 

(১) কার্ষ্যের অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে নিয়ত অবস্থিত হওয়া কারণের ধর্ম বা কারণত্ব; 

অনতের অবস্থিত একাস্ত্র জসম্তভব বলিয়া! অসতের কারণত। স্বীকার কর! যায় না; 

তাহা হইলে প্রকারান্তরে অসতের অসত্ত। অস্বীকার কর! হয়, হৃতরাং অনৎ কারণ 

হইতে পারে না। 

(২) সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই সম্বন্ধী ও স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু সম্বন্ধের 

সত্তা সম্বন্বীর সত্তার অধীন । সম্বন্ধ এবং সন্বন্ধী সমুদ!য়ই যদি অসৎ হয়, তবে কোথায় 

কাহার সম্বন্ধ জ্ঞান হইবে কিছুই নিরূপিত হইতে পারে না, সৃতরাং অসতের সম্বন্ধ 
স্বীকার কমন! যায় না| 



১৮৪ কুন্থমীগুলি-সৌরত । 
৮ পি সি এসি পি শি 

অভাব বশতঃ অসতের বিজ্ঞান অসস্তভব। নিমিত্ত ব্যতিরেকেই সতের 

খ্যাতি (বিজ্ঞান ) হয়, ইহাঁও বলা যাঁয় না; কারণ--অসতের থ্যাতি বা 

বিজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অবশ্যই উহার কারণ ্বীকার করিতে 

হয়; যেহেতু উৎপন্ন বা কার্য মাত্রই সহেতুক; নিমিত্ত ব্যতিরেকে কাঁধ্য 

হইতে পারে না (১), স্থুতরাঁং নিনিমিত্ত অসতের খ্যাতি অসম্ভব। 

অপিচ অনাদি-তুচ্ছ-বাঁসন! বশে অসতের খাতি হয় যাহা! বলা হইয়াছে 

তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ-__যাহ! একান্ত অসৎ উহা! কারণ হইতে পারে 

না ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। যদি অনাদি-বাসনা সৎ হয়, তবে এ 

বাসনা ই সৎ বলিয়! সব্বশৃন্ততা-বাদ কিংবা বিজ্ঞান-বাদ ঠিক্ হয়না। 

তর্ক স্থলে বাসনার সত্তা স্বীকার করিলে পরিদৃষ্তমান ঘট; পট প্রভৃতির 

সত্তা বা বস্তত্ব স্বাকারে আপত্তি কিঃ বিশেয়তঃ নৈয়ায়িকগণও 'অসত্ের 

খ্যাতি স্বীকার করেন বলিয়৷ পূর্ব পক্ষে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও 

সঙ্গত নহে; কারণ--নৈয়ায়িকগণ একান্ত অসতের (আকাশকুম্মের ) 

খ্যাতি স্বীকার করেন না; ঘটের নাশক্ষণে ঘট বস্তা অসৎ হইলেও 

তৎপূর্ব্ব ঘট বস্তুটী সংই ছিল, উহা একান্ত অসৎ (আকা শকুন্থম ) নহে। 

তৎসময়ে উহাতে চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ের সনবনধ সম্ভব পর বলিয়া বিনাশঙ্ষণে 

ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে । কিন্তু কোনও দেশে কিংবা কোনও কাঁণে 

কিংবা স্বগ্রধান ভাবে যাহার কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই নৈয়ায়িকগণ এরূপ 

বন্তর প্রত্যক্ষ কিংবা অন্ুমিতি প্রভৃতি শ্বীকার করেন ন|। ভ্রম স্থলে সতে 

অভেদ সম্বন্ধে অসতের খ্যাতি হয়না অর্থাৎ সৎ-রজ্জুতে অভেদ সর্ষে 

অসৎ-সর্পের খ্যাতি হয় না, কিন্তু অন্যথা খ্যাতি হইয়। থাকে, অর্থাৎ থে 

বস্তটা বন্ততঃ যেরূপ এ বস্তুটী রূপে ভ্ঞাতনা হইয়া অন্তরূপে জ্ঞাত 
এপ
্স
 

(১) এনন্বন্ধে প্রথম স্তবকে “অকম্মাদেষ ভবতি এই চার্বাক মতের নিরাস' 

প্রসঙ্গে বিশেষরূপে বল! হইয়াছে, উহ ভ্রট্ব্য 



তৃতীয় স্তবক। ১৮৫ 

হইয়া থাকে মাত্র অর্থাৎ রজ্জুর ধর্ম্-রজ্ুত্বরূপে রজ্জবর জ্ঞান না হইয়া 

সর্পের ধর্শ-সর্পত্ব রূপে রজ্জুর জ্ঞান হয় মাত্র) ত্রম-জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
কোনওটাই একান্ত অসৎ নহে। সুতরাং কোনও রূপেই একান্ত 

অসতের খ্যাতি সমর্থনের যোগ্য নহে । »/ 

পু অভাব-প্রত্যক্ষে শুধু অদৃষ্টিকারণ। 
ভ্রান্ত পুনরপি বলে মানে না বারণ ॥ ১১ 

প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের যোগ্য হউক. কিংবা না হউক গপ্রতিযোগীর 

অদর্শন হইলেই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । শশকের শূন্গ গ্রত্যক্ষের 

যোগা নয়, কেহ কখনও শশকের শূর্ঘ দেখে নাই কিংবা দেখিতেও 

পাইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও “শশকের শৃঙ্গ নাই, এরূপ প্রত্যক্ষ 

হইয়! থাকে; সুতরাং ঈশ্বরে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা না থাকিলেও অর্থাৎ 

কাচ কুব্রাপি ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া সম্ভবপর না হইলেও ঈশ্বর 

বিষয়ক দর্শন ব| প্রত্যক্ষ হয় না বলয়াই ঈশ্বর নাই, ইত্যাকার 
প্রত্যক্ষ হওয়। অসন্তাবিত নহে। প্রতিষোগীতে প্রত্যক্ষের যোগ্যত৷ 

থাঁকিবার আবগ্তকতা নাই। ইহ! ভ্রান্তের আশঙ্কা ; এই স্তবকের 

সর্বপ্রথমেই এই আশঙ্কা কর! হইয়াছে, এস্থান দুষ্টব্য। 

উ-_ ছুষ্টোপলস্ত-সামগ্রী শশ-শৃঙ্গীদি যোগ্যতা । 
ন তম্তাং নোপলস্তোহস্তি নাস্তি সা হনুপলস্তনে ॥৩মু 

শশ-শৃঙ্গাদিতে দোষ ঘটিত উপলন্ত-সামগ্রীই যোগ্যতা ; যদি তাহা 
থাকে তবে উপনত্ত হয় ন। ইহা নয় অর্থাৎ উপলভ্তই হয়; আর যদি 

খূপ সামগ্রী না থাকে তবে তাহা ( যোগ্যত| ) থাকে না। 

উ-- শশক-বিষাঁণে দোষ-ঘটিত যোগ্যতা । 
যদি থাকে, দৃষ্ট তবে শৃঙ্গে শশীয়তা ॥ ১২ 



১৮৬ কু্মাজজলি-সৌরত | 
* সিসি সি স্টিল পিসি পিসি তিন স্পস্ট উর্পাটি পিসি সনি উপ লটি সিপাহি পা পিটিসি পিল ৮ 

অদুষট হইলে পরে ঘোগাভা-রভিত | 

উভয়ের সমাবেশ একত্র বাধত ॥ ১৩ 

গ্রত্িষোগার প্রভা (বাগাভা এবং অদণন এ উভয় মিলিতরূপে 

(অর্থাৎ প্রতাক্ষ যোগ প্রতিযোগীর অদর্শন ) অতাঁব গ্রত্যক্ষের কারণ 

১। দেব ঘটলেই “শনকেব এগ নাই, এরূপ গ্রতাক্ষ হইয়া থাকে। 

তাঁৎপথ্য --শশেব বিষাণ বলিষা কোনও বস্ প্রসিদ্ধ নাই, “শশের বিরান” 

এরূপ যথার্থ প্রতাক্ষ কনাচ সম্ভব পর নয | দ্ব হহতে শশককে দেগিতে 

স্পট সি সি ৯০৯৯2 

পাইলে উহার তম্বাকর্ণ ছুইটীকে শু বলিয়৷ হুম হইতে পারে ; খন্দপ 

স্থলে দুরত্ব এব কর্ণে শৃঙ্গের সানৃগ্ত জ্ঞান প্রভৃতিই শণের শুঙ্গ* এরূপ 

ভ্রম প্রতান্ের জনক দোষ | ৭ স্রতহাঁং এরূপ দো সহকারে ইন্ছ্রিয়েব 

সম্বন্ধ) আলো, উদ্ুঙ্বপ প্রভৃ(তিই ' শশকের শৃর্ণ" এরূপ প্রত্যক্ষের 

যোগ্যতা । অর্থাৎ এরূপ দোঁষ সংঘটন সপে শশকের কণে চু 

সংযোগ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের পরাপর কারণ সকল সংঘটিত হইলে 

(১) এই স্তবকের প্রথমকারিকার ব্যাখ্যায় ইহ বিশেষরূপে বল! হইয়াছে, এ 

স্থান দ্রষ্টব্য । 

(২) যেব্কানে যে বন্ত থাকে না এস্থানে এ বন্তর জন ভ্রমজ্ঞান | যে বিশেষ কারণ 

বশতঃ এরূপ ভ্রমজ্ঞান হয় উহ্থাই দোষপদ-বাচ্য। রচ্জুতে সর্পত্বের জ্ঞান একটা 

ভ্রমজ্ঞ।ন; অল্প আলোক, রজ্জু এবং সর্প এই উভয়ের সাধারণ ধর্ম-লন্বমানত প্রভৃতির 
দর্শনই এরূপ ভ্রমের বিশেষ কারণ অর্থাৎ অল্প আলোকে লক্বমান রজ্দুটীকে দোখলে 

সর্প বলিয়। ভ্রম হয়। শশকে শূঙ্গের অন্াব, শৃঙ্গে শশ-সম্বন্ধের অভাব আছে, শশকের 

শৃঙ্ন এইরূপ জ্ঞান ভ্রমজ্ঞান | দুরত্ব এবং শশকের বর্ণের সুক্ষ গত, লম্বমানত্ ্রতৃতি 
সাঁধায়ণ ধর্মের দর্শনই “শশকের শুঙ্গ” এরূপ ভ্রমেরগনক দোষ | অর্থাৎ দুর হইতে 

শপকের সৃক্ষাগ্র লম্বাকর্ণ দুইটা দেখিলে শৃঙ্গ বগিয়! ভ্রম হয়। এইরূপ দর্বার 

ভমস্থলে প্রশিধান করিয়া বুঝিতে হইবে। 



চি স্তবক। ১৮৭ 
৬৯৭৪ সি সি পিসি স্পস্ট এ লসর পাস ০৯০ 5 শপ ৯ ্পািতী পািপাশ্পাশসটি পা স্টপ ৯৮৯ পি 

“শএকের শৃঙ্গ” এবপ ভ্রম হহয়া থাকে? স্বতরাং "শশকের শৃঙ্গ” 

ইত্যাকার ভ্রম-প্রত্যঙ্গের যোগ্যতা সম্ভবপর স্থলে শশ-শুঙ্গের অদর্শন 
( “শশকের শৃঙ্গ” এরূপ ভ্রম পতান্ষের অভাব) হয় না অর্থাৎ এরূপ 

হ্রমই হইয়া থাকে এনং শশ-শুপের অন্ন স্থলে উক্রূপ যোগ্যতা নাই 
ইঠা অবপ্ত শ্বীকাঁর করতে হয়। এএত অবস্থায় “শশকের শৃঙ্গ” এন্সপ 
গ্রন্থতের যোগ্যতা এবং শশ-শুদের অবর্ণন এই উতর কদাঁচ মিলিত 
5ইতে পারে না অর্থাৎ “শশকের শুঙ্গ” এরূপ প্রত্যক্ষের যোগ্যত। 
সম্ভব পর হইলে অদর্শন  “শণকের শুর” এন্সপ প্রত্যঙ্গের অভাব ) কিংবা 

শশ-শৃর্ষের অবর্ণন, স্থলে শিখকেব শৃর্ঘ' এপ ভ্রম-প্রত্যক্ষের যোগ্যতা 

অথাৎ দোঁধ-ঘটিত সানগ্রা সম্ত৭ পর হম না, ফলকথা শশ-শুঙ্দের অদর্শন 

থাকিণে "শশকের শৃঙ্গ” এবপ গ্রত্যন্ষের যোগ্যতা নাই কিংবা উক্তরূপ 

যোগ্যতা থাকিলে অদশন (“*শকের পূর্ন এরূপ রম গ্রত্যক্ষের 

অভাব) নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। ৮ ত 

পু. আতা নামে পারচিত বস্তু সমুদয় | 

কোন কোন [বষয়েতে অজ্ঞ বটে হয় ॥ ১৪ 

এবং সকল আত্মা সর্বব শাক্তহীন। 

মোদের আত্মার মত পরমেশ ও দীন ॥ ১৫ 

আত্ম মাত্রই কোনও বিষয়ে অজ্ঞ এবং কোনও কার্যে অক্ষম; 

অর্থাৎ কোনও আত্মাই সকল জানিতে পারে না এবং সকল কার্য) 
করিতে পারে না ইহাই আত্মার স্বভাব । আমরা সকল কাধ্য করিতে 
পারি না এবং সকল জানিতে পারি না, ইহাঁতে এঁরূপই অনুমান হয় । 
পরমেশ্বর ও আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সুতরাং পরমেশ্বর ও সর্ব 
শ্তিমান্ কিংব! সর্বজ্ঞ হইতে পারে না) তাহাকে কোনও কার্যে 



১৮৮ কুম্থুমাঞ্জলি-সৌরত। 
পট পান্টি স্পা 

অক্ষম এবং কোনও বিষয়ে অজ্ঞই বলিতে হয়। সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান্ 
ঈশ্বর অলীক। অন্যান যথা--আত্মা মাত্রই, কিঞ্িছ্িষয়ানভিন্ত 
অর্থাৎ অনর্বজ্ঞ, আত্মত্ব হেতু); অথবা আত্মমীত্রই কিঞ্চিৎ কাঁধ্যাক্ষম 
অর্থাৎ অসর্বকর্তা, আত্মত্ব হেতু। | 

উ-_ ইউউসিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধেহংশে হেত্বসিদ্ধিরগোচরে | 
নান্য। সামান্যতঃ সিদ্ধি ভাঁতাবপি তখৈব সা ॥8॥ মু 

প্রসিদ্ধ অংশে ইষ্ট-পিদ্ধি (অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ অনুমানের দ্বাবা 

অহং ইত্যাকাঁর প্রত্যক্ষের বিষয় জীবাত্ব৷ স্বরূপ পক্ষে অসর্বজ্ঞত্ব এবং 

অসর্বকর্তৃত্ব খ্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধি, ইষ্ট বা অভিপ্রেতার্থেরই সিদ্ধি বটে)। 

অগেচর বা অপ্রত্যঙ্গ-ঈশ্বরে হেত্ব দিদ্ধি (শ্বরূপাপিদ্কি) দোষ হয়। 

সামান্যতঃ অন্যগ্রকার সিদ্ধি (অন্ুমিতি) সম্ভব পর নয়। আত্ম 

জাতিতে ও সেইরূপ সেই স্বরূপাসিদ্ধি দৌষই হয়। 

উ-- [সদ্ধের সাধন দোষ জীব-পক্ষ স্থলে । 

ঈশ-অংশে হেত্বসিদ্ধি পক্ষাসিদ্ধ ব'লে ॥১৬ 

অন্যথা! সামান্য সিদ্ধি সম্ভবেনা তাই। 

জাতিতে স্বরূপ সিদ্ধি অন্যগতি নাই ॥১৭ 

জীব এবং ঈশ্বর সকল আত্মাই পুক্বপক্ষোক্ত অনুমানের পক্ষ; 
এগ্রকাঁর অনুমানের দ্বার| জীব স্বরূপ পক্ষে অসর্বস্তত্ব এবং অপর্ববকর্তৃতের 

অন্ুমিতি করিতে গেলে সিদ্ধের সাধন দোষ হয়। তাৎপর্য্য-জ্ঞাতব্য 

বিষয় নিশ্চিতরূপে জান থাকিলে পুনরায় জানিবার প্রয়োজন থাকে না 

বলিয়া সিদ্ধ ব| জ্ঞাত বিষয়ে অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হয় লা; জীব; অসর্বন্ঞ 

এবং অসর্বকর্তৃূপে উভয়বাঁদি-সিদ্ধ ; সুতরাং জীব স্বরূপ পঙ্ষে 

অসর্বজ্ঞত কিংবা! অনর্ধকতৃত্বের সাধক পূর্বোক্তরূপ অনুমান করিতে 



তৃতীয় স্তবক। ১৮৯ 
৬৬৯৮ পাসপিস্পিস্পিসটি সপপপাযািলাজানইি ৯৯ পপপা্িািসিসিসিসপটািস্পিসপিস্পিসপাস্পিসি পপি পিসি 

থাওয়া বৃথা । এবং ঈশ্বর স্বরূপ পক্ষেও এরূপ অনুমান করা যায় না, 

কারণ-বাদীর মতে ঈশ্বর অলীক বলিয়া পূর্বোক্ত অনুমানে পক্ষের 
অসিদ্িদোষ থাকিয়াই যায় এবং সেই হেতুতে ্বরূপাসিদ্ধিদোযও হয়। 
১। মুতরাং বিচার স্থলে এরূপ অনুমান সম্ভব পর হইতে গারে না। 

অথচ “ঈশ্বর নাই” ইহা বুঝিবার পক্ষে এরূপ অনুমান ভিন্ন অন্তবিধ 
অন্নমানের সন্তাবনা নাই । যর্দে বলা যায় পুর্ববপক্ষোক্ত অনুমানের পক্ষ- 

আত্মা কি না-আত্মত্ব জাতি, অর্থাৎ আত্মত্াতিই এরূপ অনুমানের 

পঞ্চ; ঈশ্বর অপ্রমিদ্ধ হইলেও জীবে আত্মত্বজাতি প্রসিদ্ধ বলিয়া তাদৃশ 
অন্ুমানে পক্ষ! সিদ্ধি দোঁষ নাই এবং প:ক্ষর অসিদ্ধিনিবন্ধন স্বরূপাসিদ্ধি 

দৌবও নাই, ইহাও সম্ভবপর নহে; কাঁরণ--আত্মত্ব জাতি পক্ষক 

অনুমানে অর্থাৎ “আত্মত্ব জাতি, অপর্ববজ্ঞ এবং অপর্বকর্তা, আত্মত্ব হেতু” 

এতাদৃশ অন্মানে পক্ষ-আত্মত্ব জাতিতে অসর্বজ্ঞত্ব এবং অসর্বকর্তৃত্ব উভয় 

বাদি-পিদ্ধ বলিয়া (১) সেই পৃন্বোক্তরূণ সিদ্-সাধন দোষই হয় এবং 

আত্মত্ব জাত স্বরূপ হেতু থাকেনা বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি দোঁষও হয় 

পু আগমে প্রসিদ্ধ ঈশ, পক্ষকরি? তায়। 

অস্তিত্ব-বিরহ সাধ্য, তর্ক পুনরায় ॥ ১৮ 

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ঈশ্বর প্রসিদ্ধ ; সুতরাং ঈশ্বরকে 
পক্ষ করিয়া আস্তত্বাভাবের অনুমিতি করিতে গেলে পক্ষাঁসিদ্ধি দোষ 

ঘটতে পারে না । ঈশ্বর, অন্তিত্বতাববাঁন্, বাহ্যরূপে জ্ঞানের অবিষয়ত্ব 

৮ 

শা শাশ্পিস্পি শীপাপপপাীশীশীীিটািশীটাশাপীিশীর্টা পিপি টিটি উল 

(১) পক্ষবৃত্তিত্বরূপে হেতুর জ্ঞান অর্থাৎ হেতুটী পক্ষে আছে ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় 

অনুমিতির কারণ। পক্ষ যদি প্রসিদ্ধ না হয় তবে হেতুমান্ পক্ষ কিংবা পক্ষে হেতু 

ইত্যাদি নিশ্চয় হইতে পারে ন|; সুতরাং স্বরূপাসিদ্ধি দোষ 'অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট পক্ষের 

অসিদ্ধি (নিশ্চয়ের অভাব ) ঘটে। ইহাই তাৎপর্য্য 



১৯০ ুমমাঞ্জলি- সৌরভ | : 
৬ বি ০৯ ৯ ০৯৮ পপ ৯ পে পপ ৯ ৬ আপ আপ (৬৮ ৯৯ ৭৯ পিপাসা সি উপ পপ সর 

স্পাস্পিস্পিস্পাপি 

হেতু” ইতাদি অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরে শ্া্াবের অনুমিতি করা 
যাইতে পারে। | 

উ-_ আগমাদেঃ প্রমাণত্বে বাধনাদনিষেধনং | 

আভাসত্বে তু সৈব স্তাদী শ্রয়া সিদ্ধিরুদ্ধতা ॥৫ |মৃ 
 আগমাদির গ্রমাণত্ব স্বীকার করিলে অর্থাৎ আগমাদি প্রমাণ 

হইলে ব'ধ হেতু ( বাধদোম সন্ভব পর বলিয়া , নিষেধ ( অস্তিত্বের নিষেধ । 

সম্ভবপর হয না; আর যর্দি আগমাদির আভ।সত্ব স্বীকার কর! হয় 

(অর্থাৎ আ না প্রমাণাভান হয়; তাহা হইলে সেই অনিবাধ্য 

আশ্রয়াসিদ্ধি দোষই হয় । 

উ-- আগম প্রমাণ হখলে বাধ দোষ ভয় । 

আস্তত্-নিষেধ সাধ্য পরমার্থ নয় ॥১৯ 

ন| হর প্রমাণ বদ আগন পুরাণ । 

পশ্ষাসদ্ধি দোষে নঙে মহা অনুমান ॥২০ 

শ্রুতি, স্ৃতি, পুরাণ প্রস্ঠৃতি শান্ত প্রমাণ হইলে এ সকল শানে 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুশঃ উক্ত হপ্তযীর় ঈপ্বরের অস্তিত্ব স্বাকার করিতে হয়, 

সুতরাং ফলতঃ ঈশ্বরে পৃন্বপক্ষেক্ত অনুমানের দাধ্য-অস্তিত্বাভাবের নিবেধ- 

অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় বলিয়া বাধদোষ হয়, সুতরাং পূর্ববপক্ষোক্ত অন্ব- 

মানে অগ্তিহা ভাব বথার৫থতঃ সাধ্য হইতে পারে না। আর যদ্দি এ সকণ 

শান্তর গ্রমাণ না হয়, তবে পক্ষ-ঈশ্বরের 'অসিদ্ধি বশতঃ ঈশ্বরে অন্তিত্বাভাবের 

সন্মান সম্ভবপর হয় না, অর্থাৎ পৃর্নপক্ষোক্ত অনুমান অসদনুমান মধোই 

গণ্য হয়। | প 

পু--কেবল দৃষ্টি বলে অভাবের জ্ঞান। 
যোগ্যতার সাহচর্য্যে নাই পরমাণ ॥২১ 



তীর স্তনক ১৯১ 
”্ণ ৯৯2 পাটি পপান্পাস্পা ০ পা শীশাপিলা এ তা শিপিস্পীর্পী পি এত এ & ২ আার্সীসি সি 

- গুত্যক্ষ নী ভর যার সন্থা না তার | 

দরশন নাই নে ঈশ মাল! ভার ॥২২ 

লিঙ্গজ্ঞানে সম্ভাবনা! নহে অনুমিতি | 

অনুমান অপ্রমাণ টার্বাকেন গীতি ॥২৩ 

প্রবৃত্তি বহিব তরে পূম-দরশনে | 

সম্তাবন! মাত্র, তাই, নিবেপ মনন ॥২৪ 

প্রত্যক্ষের বে!গাতার সহচব 'অনর্শন অর্থাৎ একত্র মিপিতরূপে প্রতি- 

ঘেগীর গ্রতাক্ষের যোগ্যতা এবং অদর্শন এ উভয় অভাব-প্রত্ক্ষের 

কারণ, ইভাতে প্রমাণ নাই, গ্রতিযোগীর অনর্শন মাত্রই অভাব-প্রত্যকের 
কারণ; প্রতিযোগী প্রতা *যোৌগা হওয়ার আবগ্তক নাই। যেবস্তুর 

প্রত্যক্ষ হয় না উহ! নাই। অতান্রিদ-পরমাণু প্রন্থতি না থাকিলেও ক্ষতি 
নাই (১, তবে কথ! হইতে পারে বন্ব প্রতাক্ষ না হইলেই উহা! নাই 
বলি সিদ্ধান্ত হইতে কেন 2 অপ্রত্যক্ষ-বন্্র অন্ুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে 

জানা বাইতে পারে? ঈশ্বর অগ্রত্যক্ষ হইলঙ অনুমান প্রমাণের বিষয়) 

এবপও বলা যায় না) কারণ-অন্রমান প্রভৃতি প্রমাণই নয়, গত্যক্ষের 

অতিরিক্ত প্রমাণ নাই। লিঙ্গ ব' হেতু দর্শনে সাধ্যের বার্থ জ্ঞার্ন 
সম্তব পর হইলে অনুমানের প্রামাণ্য সংস্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু ৫ হ্ডুর 
দশনে সাধোর যে জ্ঞান হয় উহা সম্ভাবনা মাত্র অর্থাৎ সাধ্য বস্তটা 
থাকিলে থাকিতে পারে এব্নূুপ সংশয় মাত্র। ধূম-দর্শনে পর্বতাদিতে 
সাধ্য.বহির জ্ঞান ও সম্ভাবনা মাত্র; অর্থাৎ পর্ঝতাদিতে বহি হয়ত 

থাকিতে পারে এইরূপ সংশয় মাত্র! এইরূপ সন্তাবনার বলেই দর্শনে 

টে ১) পর্বত এবং এবং সর্যপের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বই উহাদের অমমানতার কারণ, 

টা উহাদের জবিভা জ্য-সৃগ্মতম-অতীন্টিয়-অংশ স্বীকার করিবার আবগ্কত। 
নাই। 

লা প্র পাম্প স্পিসিস্পিসাসপাসিপাশ্পিসিপাসিাশি 



১৯২ কুনুমাপ্রলি-সৌরভ | - 
স্পস্ট পপি শ্পিসিশিস্পিসিস্পিস্স্পিস্পি পপাস্পিসটি পি পিস্পিশিসাসপািস্পাসি শসা স্পািিীসাপিসিসি শি সি পিট টি সিসপিস্পিস্পিস্পিস্পাস্পিস্পিস্পস্পিস্পিটিপা্সিপাসি পাশ স্পাসিশিট তি ৯৯ 

বহি আহরণের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । আতরাং যে জান 

অনুমিতি বলিয়! কথিত হয় উহ! সংশয়াত্মক জ্ঞান; যথার্থ জ্ঞান নহে; 

সুতরাং এইরূপ সম্ভাবনার কারণীভূত পরামর্শ স্বরূপ অনুমান প্রমাণ 

( প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের কারণ ) নহে! ইঠা চার্বাকগণের মতানুবত্তা 

হইয়া বৌদ্ধগণের আপত্তি ; বৌদ্ধগণ বস্তুতঃ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকাৰ 

করে। 

উ?-_দৃষ্টযদৃক্ট্যো নঁ সন্দেহো ভাবাভাব বিনিশ্চয়াৎ। 
অদৃষ্টি-বাধিতে হেত প্রত্যক্ষ মপি দু্ভিং ॥॥ ৬। মূ 

দৃষ্টি (উপলব্ধি) থাকলে ভাবের ( প্রতিযোগীর ) অথবা অনু? 
(উপলব্ধির অভাব) থাকিলে অভাবের নিশ্চয় বশতঃ সংশয় হইতে 

পারে না। অদৃষ্টি (উপলব্ধির অভাব) বশনঃ হেতু (প্রতাক্ষের কাব 

ইন্দিয়াদি : বাধিত হইলে গ্রত্যঙ্ ও দুর্লভ হয় । 

উঃ--াবাভাব দুইকোটা সংণয়ধরম | 

একের বিজ্ঞানে ভার ভয় লা জনম ॥২৫ 

ভাব নি'শ্চত হয় অদর্শন বলে। 

দরশনে ভাব-জ্ান। বুঝিবে কৌশলে ॥২৬ 

আদুটি বশতঃ যদি অভাব প্রত্যয়। 
অশীন্দ্ির-ইন্ড্রিয়াদি বাধিত নিশ্চয় ॥২৭ 

ইল্জিয় করণ বিন! সাক্ষাঙ্কার কান 

সম্তবেনা; শুষ্ক তর্ক ওহে মতিমান ॥২৮ 
দূরগত পুক্রাদির অদর্শন বলে। 

_ অভাব বুঝিয়া তবে কীদুক সকলে ॥২৯ 
ঙ 



তৃতীয় স্তধক | ১৯৩ 
২৮৯৮১ পাপা শী পপিস্পিপিসিস্পাস্পি্পিসিপেস্পস্পিসপসিিসসসি পিসি পাস্তা পিসি 

গৃহে প্রত্যাগত হয় যদি প্রাণ-মণি | রি 

উল্লাসে মাতিয়া কেন উঠহে তখনি ॥৩০ 

সম্ভাবনা--সংশয়, ইহা একত্র ভাব এবং অভাব এই দুইকোটী বা 

পরস্পর প্রতিপক্ষ বিষয়ক জ্ঞান ; সংশয়ের যে কোনও এককোটির অর্থাৎ 

তাঁব কিংবা অভাব এই ছুইএর একতরের নিশ্চয় থাকিলে সংশয় হয় না। 

পর্বত, বহিমান্ কি না? একটী সংশয়, বি এবং বির অভাবই এই 

সংপয়ের কোটি ; পব্বতে বহি কিংব! বির অভাব এই উভয়ের একতরের 

নিশ্চয় (অর্থাৎ পর্বত, বহিমান্ কিংব! বড্যুভাববান্ এইবূপ নিশ্চয় ) 
থাকলে পর্বত, বহমান কিনা? এরূপ সংশয় হয়না । এমত অবস্থায় 

অভাবের প্রতাক্ষে প্রতিযোগীর 'অদর্শনমাত্রকে কারণ বলিলে ধূম-দর্শনে 
পর্বতে বহির সন্তাবনাস্থলে প্রতিযোগি-বছির অদর্শন হেতু বন্থ্যভাবের 

নিশ্চয় বশতঃ পর্বত, বহিমান্ কি না? এরূপ সম্ভাবনা পা সংশয় 

হতে পারে না। এইরূপ সন্দিগ্বস্থল মাত্রেই ভাবের অদর্শন বা প্রত্যক্ষতঃ 

নিশ্যয়ের অভাব বশতঃ অভাবের নিশ্চয় সম্ভবপর বলিয়া! সংশয়মাত্রের 

উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হয়। অপিচ -কেবল ভাব বা গতিযোগীর 

অদর্ণন বশতঃ যদি অভাবের গিশ্চয় স্বীকার করা যায়, তবে অতীন্দরিয়- 

চক্ষুঃ) কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দর্শন সম্ভবপর নয় বলিয়৷ অদর্শন বশতঃ 

ইন্দ্রিয় সকল বাধিত হইতে পারে অর্থাৎ দেখিতে পাওয়৷ যায় না বলিয়াই 

ইন্দ্রিয়ের অভাব নিশ্চয় করিয়া ইন্জ্রিয় নাই, ইহা বলা যাইতে পারে। 

তাহা হইলে প্রত্যক্ষ মান্রের প্রামাণ্য-বাদীর মতেও ইন্দ্রিয়ের অভাব 

বশতঃ প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হইতে পারে ন1। অপিচ পুত্র, পৌব্র প্রসৃতি 

আত্মীয়গণ দুরদেশে গমন করিলে কেবল অনর্শন বশতঃ তাহাদের অভাব 

নিশ্য় করিয়া! কীদিয়া আকুল হইতে হয়ঃ তাহা গৃহে ফিরিয়া 

আদিলেও আনন্দিত হওয়ার হেতু থাকে না। তাৎপর্ধ্য_ইন্িয়ের অদর্শন 
১৩ 



১৯৪ কুসুমাপ্রলি-সৌরভ। 
এ হিস জা বা সপ জা ইউস নান স্বামি এ আই ০১৬ পর এ এ+ এ 

বশতঃ ইন্ত্রিয় নাই ইহা নিশ্চিত এবং পুত্রাদির অপর্শন বশ: 

উহারাও নাই (অর্থাৎ) উহাদের অভাব) হইয়াছে ইহাও নিশ্চিত, 

সুতরাং প্রত্যক্ষের কারণ-ইন্ড্রিয় নাই বলিয়! ইন্্রিয়ের সম্বন্ধ এবং বিষয়- 

পু্রা্ি নাই বলিয়া! পুক্রাির আগমন অসম্ভব। স্থতরাং ইহারাই 

আমাদের পুত্র পৌ্রীদি এরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না, আনন্দিত হওয়ার 
হেতু থাকে না। 

পু--কেবল অদুষ্টি যদি না হয় কারণ । 
অযোগ্য-উপাধি শঙ্কা হয় সংঘটন ॥ ৩১ 

ব্যতিচার-সংশায়ক উপাধি-সংশয়। 

অসম্ভব হয় তাই ব্যাপ্তির নিশ্চয় ॥ ৩২ 

কেবল অনৃষ্টি বলে অভাব-প্রত্যয়। 

স্বীকার করিলে হয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় ॥ ৩৩ 

ধাহা সাধ্যের ব্যাপক অর্থাৎ সাধ্যের সমুদ্বায় আশ্রয়ে থ|কে। 

ফলকথা সাধ্যের আশ্রয়ে যাহার অভাব থাকে না এবং হেতুর অব্যাঁগক 

অর্থাৎ হেতুর সমুদয় আশ্রয়ে থাকে না” ফলকথা হেতুর আশ্রয়ে 

যাহার অভাব থাকে তাহাই উপাধি। আঁদ্র-ইন্ধন (ভিজ। কাঠ 

প্রভৃতি ) ধূমের সমুদায় আশ্রয়েই থাকে, স্থতরাঁং ধূমের ব্যাপক এ 

বির সমুদায় আশ্রয়ে থাকেনা, তণ্তলৌহ পিণ্ডে বহি থাকে আত্র-ইন্ধন 

থাকেনা, সুতরাং বির অবাপক। অতএব ধৃমবান্ বহিহেতু 

এইস্থলে আদ্রইন্বন উপাধি। আৰ্র-ইন্ধন বহর অব্যাপক বলিয়া 

অর্থাৎ তপ্ত-লৌহপিণ্ডে আদ্র-ইন্বনের অতাৰ আছে বলিয়া বি। 

আদ্রইন্ধনের বাভিচারী এবং আত্র-ইন্ধন ধুমের সমুদায় আঁশ্রয়েই 

থাকে, স্ৃতরাং বহি আড্র-ইন্বনের ব্যভিচারী বলিয়া ধূমের ও 

ব্যভিচারী ) এইরূপ উপাধি সম্ভবপর স্থল মাত্রেই হেতু উপাধি 

স্পা এসসি সস পিসি পিসি স্পস্ট সিসি সি 



স্তবক। ১৯৫ 
৯০৯ ২৯ স্পা স্সসসি শানে পিন বি সিসি পি পপি পি সস সিসি আপিন ১৬ 

স্স্পি ৭ সিটি শি পিপিপি পাস আপি এস্পিশতসজ। 

বাভিচারী বাঁলয়! অর্থাৎ সোপাধিক রত বলিয়া অবশ্যই সাধোর 
ব্যতিচারা হইয়া থাকে । এমত অবস্থায় যে আধারে উপাধির 
ব্তিচার অর্থাৎ ব্যভিচার সঙ্ধদ্ধে উপাধি বিশিষ্টতা বা সোপাধিকত্ব 
সেই আধারেই সাধ্যের ব্যভিচার থাকে বলিয়! যাহা উপাধির 
ব্যভিচারী বা সোপাধিক তাহাই সাধ্যের ব)ভিচারী এরপ ব্যাপ্তি 
স্বীকার করিতে হয়। স্ৃতরাং দোপাঁধিকত্ব অর্থাৎ ব্যভিচার সম্বন্ধে 
উপাপ্পি বিশিষ্টতা কিংবা উপাধির ব্যভিচার ইহার। সাধ্যের ব্যভিচারের 
ব্যাপ্য। ব্যাপ্যের সংশয় ব্যাপকের সংশয়ের জনক অর্থাৎ কোনও 
আধারে ব্যাপ্যের সংশয় হইলে ব্যাপকের সংশয় হওয়া স্বাঁভাঁবিক। 
গূম বির ব্যাপ্য; বহি ধূমের ব্যাপক ) পর্ন) ধূমবান্ কিনা? ইত্যাদি 
রূপ সংশয় হইলে পর্বত বহমান কিনা ঃ ইত্যাদিরূপ সংশয় হইয়া 
থাকে । "সুতরাং হেতু, পসোপাধিক কিন! অর্থাৎ ব্যভিচার সম্বন্ধে 
উপাধি বিশিষ্ট কিনা ? অথবা উপাধির ব্যঠিচারী কিনা? ইত্যাদি 
রূপ সংশয় হইলে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয় অর্থাৎ হেতু সাধ্যের 
ব্যভিচারী কিন! ? ইত্যাদিরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক | বিশেষতঃ বিচার 
স্থলে মধ্যস্তের সোপাধিক-হেতুতে সাধোর বাগিচার-সংশয় অবশ্ঠন্ত1বী ; 
ব্যভিচার সংশয় ব্যাপ্তি নিশ্চয়্ের প্রতিবন্ধক, কারণ--হেতু সাধ্োর 
অভাব বিশিষ্ট স্তানে অবস্থিত কিনা? অর্থাৎ সাধ্য না থাঁকিলেও 

(১) উপাধি সম্ভবপর স্থলেই হেতুকে মোপাধিক বল! হয়, কারণ--এরূপ 
স্থলে উপাধি হেতুর বিশেষণ রূপে জাত হইয়! থাকে । কোনও বস্ত বিশেষণ হইতে 
ইইলে বিশেষ্ে বিশেষণের সন্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া হয়। উপাধি হেতুর' 

অব্যাপক, হেতুর আশ্রয়ে উপাধির অভাব থাক! নিয়য, সুতরাং উপাধির অভাব' 

বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতিই অর্থাৎ ব্যতিচারই বিশেধ্য-হেতুতে বিশেষণ-উপাধির সম্বন্ধ । 

সৃতরাং বাডিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্ট হেতুই সোপাধিক। এবং এ নিমিত্ত 
সোপাধিক-হেতুকে ফলত; উপাধির ব্যভিচারী বল! যাইতে পারে। 



১৯৬ কুস্ুমাঞ্জলি-সৌরভ | 
স্িস্পিস্পিসপিস্পিস্পিস্পি পিসি শ্পর্টাভি সি সিস্পিপিসিসিিস্িসিস্পিশস সিপাস্টিস্পিস্পিসপিস্সিসসসসি সি পিসি ও 

হেতু থাকে কিন! ১ অথবা হেতুর আশ্রয়-সমুদায় স্থানে সাধ্য থাকে 

£কিনা1 ইত্যাদি রূপ সংশয়ই হেতুতে সাধ্যের ব্যতিচার সংশয়। 
এইরূপ ব্যভিচার সংশয় হইলে সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট স্থানে হেব 
অনবস্থিতি স্বরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় কিংবা যে অধারে হেতু সেই আধারে 

সাধ্য কিংব! হেতু সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিত নয় বা থাকে 

ন। কিংবা হেতু সাধ্যের নিয়ত সহচর ইত্যারিরূপ নিশ্যয় হইতে পারে 

না। স্থৃতরাং হেতুতে সোপাধিকত্বের সংশয় কিংবা উপাদিব 
ব্যভিচার-সংশয় অর্থাৎ হেতু সোঁপাধিক কিনাঃ হেতু উপাধিব 
বভিচারী কিনা? ইত্যাদিরূপ সংশয় পরম্পরা হেতুতে সাধ্য 

ব্যাণ্ডি-নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক । এব্যাপ্থিনিশ্চয় অন্ুমিতির কারণ, বারি 
নিশ্চয় না হইলে অন্থমিতি হয় না, স্থৃতরাং হেতুতে দোপাধিকত্বের 
কিংব|! উপাধির বাতিচারের সংশয় হইলে ফলতঃ অন্থুমিতি অসম্ভব হয়| 

৬মতএব হেতুতে সোপাধিকত্বের (ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্ট তাৰ 

ংশয়-নিরাস কর। আবশ্তক। নোপাধিকত্ব-সংশয়ের কোটী অর্থাং 

[বিশেষণ হইতেছে সোপাধিকত্ব এবং সোপাঁধিকত্বের অভাব । সংশয়ের 

একতর কোটীর নিশ্চয় হইণে সংশয় থাকেনা ঝ। হয় না, অতএব হেতু 

দোপাধিক (ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিপিষ্ট ) কিংবা সোপাধিকৰের 

( ব্যভিচার সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্টতার ) অভাব বিশিষ্ট ইত্যা দিরূপ 

নিশ্চয় হইলে হেতু মোপাঁধিক কিনা? ইত্যাদি সংশয় থাকিতে পাবে 
না। যদিও সন্ধেতু স্থলে বাস্তবিক উপাধি থাকে না, অর্থাং 

সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক এরূপ পদার্থ প্রদিদ্ 

হয় না; পর্বত) বহমান, ধৃমহেতু এই একটা সন্বেতুে ছণ, 

জগতে এরূপ পদার্থ প্রসিদ্ধ নাই যাহা বহর ব্যাপক এবং ধুশের 

ব্যাপক অর্থাৎ বহর সমুদ্ায় আশ্রয়ে থাকে এবং ধৃমের সমুনায় 



চাই স্তবক | ১৯৭ 
শি সসপিশিশি্িন্পিশাসিসিসপাসিিস্পিসপিস্পি সিসি সিসি সনি 

আশ্রয়ে থাকে না, প্ত্াক্ষতঃ রূপ পদার্থের দর্শন অসম্ভব; তথাপি 

সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক (যেমন __বহিমান্ ধৃমহেতু এইস্লে 
বহির ব্যাপক এবং পূমেব অব্যাপক ) অতীন্রিয়-পদার্থ আছে কি না? 
রূপ পদার্থ সম্ভবপর কিনা? ইত্যাদ্দিরূপ সংশয় মূলে হেতু সোপাধিক 

কিনা? অর্থাৎ ব্যভিচাঁর সম্বন্ধে অতীন্ট্িয়-উপাঁধি বিশিষ্ট কিনা ৪ এইরূপ 

সংশম হইতে পাঁরে। তাহা হইলে ফলতঃ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি- 

নিশ্চয় অসম্ভব হয়। এইরূপ সোপাধিকত্ব অর্থাৎ অতীন্দ্িয়-উপাধি 

বিশি্টতার অভাব নিশ্চয় অর্থাৎ হেতু পাতিচার সম্বন্ধে অতীন্দিয় 

উপার্ধি বিশিষ্ট নয় ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় আবশাক 1 ১। এমত অবস্থায় 

গ্রতিযোগীর অদর্ণন মাত্র অভাব প্রতহ্যক্ষের কারণ না হইয়া যদি 

গ্রত্তাক্ষের যোগ্য গ্রতিযেগীর অদর্শন অভাব পত্যক্ষের কারণ হয়ঃ 

হাহা হইলে হেডুতে অতীন্দ্িয-উপাধির 'অভাব'নিশ্যয় হইতে পারে 

না বলিয়া! হেতুতে অতীন্রিযউপাধি পি রর সংশয়ের অর্থাৎ হেতু 
ব্যভিচার সম্বন্ধে অতীক্গিয়-উপাঁধি বিশিষ্ট কিন '( অর্থাৎ অতীন্রিয়-উপাধি 

সম্ভবপর 'ক না? এইরূপ সংশয়মূলে হেতু ্োরাধিক কিনা?) এইরূপ 

সংশবর নিরাস হইতে পারে ন। ; হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি-নিশ্য় অসম্ভব 

হয়। প্রতিযোগীর অদর্শনম।ত্র অভাব গ্রতাক্ষের কারণ হইলে সদ্েতুস্থলে 

ত্যঞ্ষ-যোগ্য কিংব। অতীন্দ্রিয় উ্য়বিধ উপাধিরই অর্ধাৎ সামান্ততঃ 

ভিডি ( উপাধি-বিশিষ্টতার ) অভাব নিশ্চয় হইতে পারে, 

(১) সঙ্ষেতুস্থলে উপাধি বাস্তবিক প্রসিদ্ধ হয় না, হৃতরাং উপাধির প্রত্যক্ষ 

অসন্তব বলিয়। “হেতু সোপাধিক” এইরূপ ষথার্থ প্রত্াক্ষ নিশ্চয় হইতে পারে ন| » 

সতরাং হেতু সোপধিক নয়, হেতু নৌপাধিকত্বের অভাববিশিষ্ট অথব! হেতুতে সোগা- 

ধিকত্ব নাই ইত্যাদি নিশ্চয়কেই “হেতু সোপাধিক কিনা, এইরূপ সংশয়ের নিরানক 

বলিতে হয়, ইহাই পূর্ববগক্ষ কারীর অভিপ্রায়। 



১৯৮ কুহ্মাঞ্জলি-সৌরভ। 
৭ সিসি সি সিসি সি পিস পি পেশি সিস্ট সিল সি সপিস্সিস্সপাসটিসটিসসিশিমপাসিপ পিসি সিসি পেপসি প্র সস্স্িসপাপাস্পিস্পাচ 

স্থতরাং হেতু মোপাঁধিক কিনা এইরূপ সংশয়ের নিরাম হইতে পারে 

বলিয়। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় অসম্ভব হয় না; স্থুতরাং অনুমানের 

উচ্ছেদ হয় না। অতএব প্রতিযোগীর অদর্শন মাত্রকেই অভাব- 

প্রত্যক্ষের কারণ বলিতে হয়। ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়! যায়না 

বলিয়াই ঈশ্বর নাই ইহা বল! যাইতে পারে। 

উ- শঙ্কাচ্দনুমাস্ত্যেব নচেচ্ছস্কা তত স্তরাং। 
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কা বধিন্মতঃ ॥মু 1৭ 

শঙ্ক! যদি আছে তবে মনুমিতি ও আছে ( ইহা স্বীকার করিতে 

হয়)। যদি শঙ্ক। না থাকে তবে সুতরাং অনুমিতি আছে ( ইহ। ও স্বীক|র 

করিতে হয়)। শঙ্কা ব্যাঘাতাবধি এবং তক” শঙ্কাবধি। 

উ-- সংশয় স্বীকৃত হ'লে সিদ্ধ অনুমান । 

অস্থাকারে স্থতরাং'ব্যাপ্তির বিজ্ঞান ॥ ৩৪ 

তর্কদ্বারা হয় কোথা সংশয়-বিলয়। 

কোথাও ব্যাঘাত বশে শঙ্কা নাহি হয় ॥৩৫ 

হেতুতে সাধ্যের ব/ভিচার সংশয় স্বীকার করিলে অনুমানের 

প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় নাঃ অনুমিতি অবশ্যই শ্বীকার করিতে 

হয়। তাঁৎপর্যয-সংশয় হইতে হইলে সংশয়ের কোটি বা বিশেষণ এবং 

ধর্মী বা বিশেষের জ্ঞান থাকা আবশ্তক। পর্ধত, বহিমান্ কিনা? 

একটা সংশয়, বহি এবং বহ্ির অভাব এই উন উক্ত সংশয়ের কোটা 

ব! বিশেষণ এরং পর্বত ধর্ষণ বা বিশেষ্য; পর্বত বিমান. কিনা এইরূপ 

₹শয় হইতে হইলে বহি) বির অভাব) এবং পর্বত এই সকলের জ্ঞান 

থাকা! আবশ্তক, এসকল যে জানেন! তাহার সংশয় হইতে পারে ন' 

পর্বত, বহমান কিনা? এমত অবস্থায় অতীন্তরিয়-উপাধি-নংশয় বশও' 
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পেপসি পিসি পাপী 

পাশপাশি 

হেতুতে সাধের ব্যভিচার সংশয় স্বীকার করিলে অন্ুমিতি অবশ্ঠ 

স্বীকার করিতে হয়, অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার কর! যায় না। 

বছিমান, ধূমহেতু এই স্থলটাকে নিয়া ইহা বুঝা যাঁউক ; ধূম, বহির 

বাতিচারী কি না 2 অর্থাৎ ধূম, বডির অভাব বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিত 

কিনা? ইত্যাদি রূপ সংশয়ই বহিমান, ধূম হেতু, এইস্থলে হেতুতে 

সাধ্যের ব্যভিচার সংশয় । বির ব্যতিচাঁর, বসির ব্যতিচারের অভাব 

এ উভয় উক্ত সংশয়ের কোটা বা বিশেষণ এবং ধুম ধর্মী বা বিশেষ্য) " 
এরূপ সংশয় হইতে হইলে বহ্ির ব্যভিচার, বহর ব্যভিচারের অভাব 

এবং ধুম এ সকলের জ্ঞান থাকা আবশ্তক); এসকল যে জালে না 

তাহার সংশয় হইতে পারে না ধূমঃ বহির ব্যভিচারী কি না? বহির 

ব্যতিচার বুঝিতে হইলে বহিজ্ঞানের আবশ্তকতা ; বহি কিরূপ ইহা 

যেজানে না সে বুঝিতে পারে না বহর ব্যভিচার কি? সুতরাং 

ধূম বির ব্যভিচারী কি না? এইরূপ সংশয় হইতে হইলে বহিজ্ঞানের 
আবশ্তকতা। এমত অবস্থায় বছি এবং ধূম যে জানে না তাহার সংশয় 

হইতে পারে না থে ধূম বছির বাভিচারী কিনা ?। কিন্তু একদ! একক্র 

বছি এবং ধুম উভয়ের প্ররত্যক্ষম্থলে প্রত্যক্ষ-ধূম এবং গ্রত্যক্ষ-বহুকে 
বিষয় করিয়া ব্যভিচারাভাব নিশ্চয় অর্থাৎ ধূম বির অভাব বিশিষ্ট 

স্থানে অবাস্থৃত নয় ইতাদিরূপ নিশ্চয় হওয়া স্বাভাবিক . ব্যভিচারাঁভাঁব- 

নিশ্চয় ব্যভিচার সংশয়ের প্রতিবন্ধক; সুতরাং এরূপ বি এবং ধূমকে 

ব্ষয় করিয়। ধুম বহির ব্যভিচারী কি না? এইরূপ সংশয় হইতে পারে 

নাবাহ্য়না। কালান্তরীয় কিংবা দেশাস্তরীয় : অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ )বহি 

এবং ধূমকে বিষয় করিয়াই ধৃম বঙ্ির বাভিচারী কিনা? এইরূপ সংশয় 

হওয়া সম্ভবপর । ধুম বির ব্যভিচারী কিনা? এইরূপ সংশয়ের 

প্রাক কালে কালান্তরীয় কিংবা দেশাস্তরীয়। বহি এবং ধূমের জ্ঞান প্রত্যক্ষ 



২৪০. কুন্ুমাঞ্তলি-সৌরভ | 
লমপিসপিসসসদি সিপাসদপিস্টিপিসপসপাস্সপিসপস্সসি পপাসিসিসাস্সিস সিস্ট 

প্রমাণের দ্বার! সম্ভবপর নয়, অথচ বহ্তি এবং ধুমের জ্ঞান ব্যতীত রূপ 

ংশয় হইতে পারে না; সুতরাং ধূম বহির ব্যভিচারী কিনা? এইবপ 

শয় স্বীকার করিলে অনুমীন প্রমাণের সাহাযোই কালাস্তরায় 

কিংবা দেশান্তরীয় বহি এবং ধুমের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয় (১)। 

«মত অবস্থায় ধূমে বির ব্যভিচার-সংশয়' স্বীকার করিলে অন্ুমিতি 

অস্বীকার করা যায় না অর্থাৎ অনুমানের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার 

করিতে হয়। 'আর যদি ধূমে বির ব্যভিচার সংশয় না থাকে অর্থাং 

সৌগতগণ এরূপ সংশয় অন্্ীকাঁর করে, তবে প্রতিবন্ধক নাই বণিয়া 

স্কুতরীং ধূমে বহির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে) ব্যাপ্তি নিশ্চয় হার 

যদি বিশেষ বাধা না থাকে তবে অন্ুমিতি অনশ্ন্তাবী; অন্ুখাদের 

প্রামাণ্য অবগ্ঠ স্বীকার করিতে হয়/২)। তবে কথা হইতে পারে 

হেতুতে অতীন্দিয়-উপাধির-সংশয় হইলে হেতু সাধ্যের বাতিচাবী কিনা? 

ইত্যাদিরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া ব্যাপ্তি নিশ্চয় তইতে 

পারে না, সুতরাং হেতুতে সাধ্যের ব্াডিচার সংশর-নিরাস কর 

আবশ্তক ; তাহ করিতে হইলে কেবল অদর্শনকেই অভাব প্রত্যক্ষের 

কাঁরণ বলিতে হয়) (পূর্ববপক্ষে ইহা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে); তাহা 

সঙ্গত নহে, কারণ-_-তর্ক সংশয়-নিবর্তক ; স্থল বিশেষে তর্কের ছারাও 

ব্যভিচার সংশয়ের নিবুত্তি হইয়া থাকে । ইহা বছিমান্ ধূম হেতু এই 

(১) সৌগতগণ শব্দ এবং উপমানের প্রামাণ্য স্বীকার করে না; তাহাদের 

মতে অপ্রত্যঙ্ষ-বন্ত একমাত্র অনুমানের বিষয় | সুতরাং তাহাদের মতে কালাস্তরীয 

কিংবা দেশাস্তরীয় বহি এবং ধূমের জ্ঞান অনুমানের সাহাষ্য ব্যতীত হইতে গারে 

না। ন্যায়মতে শবের দ্বারাও এরূপ বহি এবং ধুমের জ্ঞান সম্ভবপর । তজ্জন্য 

অনুমানের প্রামাণ্য ব্যবস্থিত হইতে পারে ন|। 

(২) বহছিমান্ ধূমহেতু এই প্রসিদ্ধ স্থলে বিষয়টা বুঝাদ হইল । দর্ববজ বাভিগর 

সংশয়স্থলে এইরূপে প্রণিধান করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে । 
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স্থলটাকে নিয়া বুঝান যাইতেছে--ধূম বহ়ির ব্যভিচারী কিনা? এরূপ 

শয়ই এই স্থলে হেতুঁতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয় । পৃম যদি বির 
ব্যভিচারী হয়, তবে বহি জন্ত নাহউক্, ইহাই এস্থলে ব্যভিচার সংশয়ের 

নিবর্তক-তর্ক (১)। কারণ--তর্কে আপাগ্ভ।ভাবের নিশ্চয় কারণ বলিয়া 

ধুমে আপাগ্ঘ-বহিজন্তত্বাভাঁবের 'মতাঁব অর্থাৎ বহিজন্তত্বের নিশ্চয় থাক! 

কালেই অর্থাৎ ধূম বিজন ইহা নিশ্চিত থাকিলেই ধূমে বহির ব্যভিচার 

সংশয় স্থলে কথিতরূপ তর্ক উপস্থিত তয়। 'আপাগ্ভ-ব্যাপক, আপাঁদক- 

ব্যাপা; ব্যাপকাভাবের নিশ্চয় থাকিলে ব্যাপাভাবের নিশ্চয় হওয়া 

স্বাভাবিক ;' সুতরাং কথিত তর্কের দ্বার। ধূমে আপাদক-বহিব্যভিচারের 

অভাব নিশ্চয় অর্থাৎ ধূম বহর ব্যভিচারী নয় এরূপ সিশ্চয় সম্ভবপর বালয়া 
কথিত তর্কের দ্বারাই ধুম বহর ব্যভিচাতী কিনা? নহি না থাকিলেও 

ধুম থাকে কিনা ১ ইত্যাদিরূপ ব্যভিচার সংশয়ের নিরাস হইয়া থাকে । 

এ নিমিত্ত হেতুতে অতীন্দ্রিয়-উপাধির অভাব নিশ্য়ের আবশ্তকত| নাই; 

স্নতরাং কেব্ল আদর্শনকে অভাব গত্যক্ষের কারণ বলিবার আবস্তকত 

নাই। তবে কথা হইতে পাবে যে তর্কে, আপাদকে আপাগ্চের ব্যাপ্তি- 

নিশ্চয় কাঁরণ বলিয়া আপাদকে আপাগ্ছের ব্যতিচাঁর সংশয়ের নিরাস কর! 

আবশ্তক, নতুবা তর্ক কর! চলে না; এ নিমিত্ত যদি পুনঃ তর্ক উপস্থিত 

করিতে হয় তবে এইরূপে 'অবিশ্রীস্ত তর্ক করা আবশ্যক হইয়। পরে, তর্ক 

ধারার অবসান হইতে পারে না, অনবস্থা দৌষ হয়, কেবল তর্ক করাই 

সার হয়; প্ররূত সংশয়ের নিরাস হইতে পারেনা । কিন্তু সংশয়ের 

নিরাঁস হইতে দেখা যায়) কেহই অবিশ্রান্ত তর্ক করে না ; সুতরাং তর্কের 

দ্বারাই সংশয়ের নিবৃত্তি হয় এরূপ নহে, সংশয়-নিবৃত্তির জন্য তর্ক একমাত্র 
৯৮ ০ পাও, ও গা পাপা ১ ০৯ পপ সদা হী? পিস লা অহা ক, এ জজ 

(১) এন্থলে বহির-বাভিচার আপাদক এবং আগাছ-বহিজন্ত্বাভীব ব| বহিজন্তের 

ত্দে। 



২২ ফুস্থমাপ্জলি-সৌরত। 
স্মিসসিশ্পি সিসি সস 

উপায় নছে; কোনও স্থলে ব্যাঘাতাদি অন্য উপায়েও সংশয়-নিবৃন্তি হইয়া 

থাকে; সংশয়-নিরাসের নিমিত্ত অবিশ্রান্ত তর্ক করিবার আবশ্যকতা! 

নাই। যেমন-_এ স্থলেই বির ব্যতিচার স্বরূপ আপাদকে বহছিজন্তত্বা- 

ভাবের ব্যভিচার সংশয় হইলে তন্নিরাসের নিমিত্ত তর্ক করিবার প্রয়োজন 

হয় না; ব্যাঘাতের দ্বারাই স্থলে আপ।দক-বহিব্যভিচাঁরে আপাম্- 

বহ্ছিজন্ত্বাতাবের ব্যভিচার সংশয়ের নিরাস হইয়| থাকে । ব্যাঘাত কিনা 
তর্ককা রী পুকষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধ) সংশয় নিরাসের নিমিন্ 

তর্ক করিতে হয় এ পর্য্য্ত, যে পধ্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধ না! হয়, 

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিবোধ ঘটিলে তর্ক করিবার আবশ্তক তা থাকে না 

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধই সংশয় দূর করিয়া দেয়। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য 

ভোজনে, ধূমের নিষিন্ত বহির আহরণে পুরুষকে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হইতে 

দেখা যায়। ভোজন করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় ইহ! যে অনুভব করিয়াছে 
ক্ষুধা! হইলে তাহারই ভোজনে স্বভাব; প্রবৃত্তি হয়; বহিব্যতিরেকে ধম 

হয় না, ধূম বহিজন্য, ইহ। যে জানে তাহারই ধূমের নিমিত্ত বির আহরণে 

স্বভাব প্রবৃত্তি হয়। পক্ষান্তরে ধৃম বহিজন্ত ইহা যে নিশ্যয়রূপে জানে 
সেই তর্ক করিতে পারে যে “ধূম যদ বছর ব্যভিচারী হয় তবে বহিজগ্ত 

না! হউক,। এমত অবস্থায় বির ব্ভিচারে বহিজন্ত্বাভাবের ব্যভিচার 

ংশয় হহলে ধূমের নিমিত্ত বির আহরণে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধ 

হয়) কারণ--বতির ব্যন্চার কিন! বহির অভাব বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতি 

ঘবং বহিগ্রন্যত্র(ভাবের ব্যভিচার কিনা বহিজন্যত্বাভাবের যে অভাব অর্থাৎ 

বহিজন্যত্ব তর্ বিশিষ্ট থানে অবস্থিতি অর্থাৎ বহিজন্ত-বস্ততে অবাস্থৃতি। 

বহিজন্ত-বস্ততে বহির অভাব বিশিষ্ট স্বান নম্বন্ধীয় অবস্থিতি থাকে না 
'অর্থাৎ বহিক 'মভাব বিশিষ্ট স্থানে বহিজন্ত-বস্তর অবস্থিতি সম্ভবপর হয় 

না। এমত অবস্থায় বহর বাভিচার বহিজন্তত্বাভাবের ব্যভিচারী 
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এ পি পি পট এসসি পীর পািপসষপাস্সিসরী সির সপ পরম পাস পাপে 

কিনা? অর্থাৎ বহিজন্য-বস্ত বির অভাব বিশিষ্ট স্থানে থাকা 

সন্তবপর কিনা এইরূপ সংশয় হইলে ধূম বহিজন্য ইহা যে নিশ্চয়রূপে 

জানে তাহার ধৃমের নিমিত্ব বির আহরণে প্রবৃত্তির সহিত 

বিরোধ উপস্থিত হয়; অভিজ্ঞগণকে ধূমের নিমিত্ত বহির আহবণে 

প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, সুতরাং স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধই এস্থলে 

বাতিচার সংশয় দূর করিয়া দেয়; যাহা বহির ব্যভিচারী তাহাই 
বহিজন্যত্বাভাব বিশিষ্ট অর্থাৎ বহজন্ত নয়, এরূপ ব্যাপ্রি-নিশ্চয় 

হইতে বাঁধা থাঁকে না) এজন্য তর্ক করিবার আবশ্তকত! নাই, স্থতরাং 

অপরস্তা হয় না ;“ধৃম যদি বডির ব্যভিচারী হয় তবে বহিজন্ট না হউক” 

এরূপ তর্ক করা অসম্ভব হয় না। সর্ধত্র সংশয়-নিরাসের নিমিত্ত তর্কের 

আবশ্যুকত| নাই, স্থূল বিশেষে ব্যাঘাতের দ্বারা ও সংশয়ের নিরাস হইয়া 

থাকে ৷ হেতুতে অতীন্্িয-উপাধি সংশয়ের নিবর্তক-অতীন্দ্রিয় উপাধির 

অভাব নিশ্চয়ের নিমিত্ত কেবল অদর্শনকে কারণ বলিতে হয় না? অন্থমানের 

গ্রামাণা ব্যাহত হয় ন! 1 বিষয়টা বড়ই ছুরূহ এবং জটিল, সুধীগণ 

প্রণিধান করিয়া বুঝিয়৷ লইবেন । 

পৃ-_সাদৃশ্ব-গ্রাহকমান বটে উপমান । 

সাদৃশ্য বিরহে ঈশ খ-পুষ্প মমান ॥ ৩৬ 

উর্ণনাত সমতুল যদি পরমেশ। 

অসর্ববজ্ তবে ঈশ নহেত বিশেষ ॥ ৩৭ 

প্রমাণ সমূহের মধ্যে যে প্রমাণের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ-বস্তবতে প্রত্যক্ষ বস্তর 

সাদৃগু-্ঞান জন্মে তাহাই উপমাঁন প্রমাণ। যেমন- পরিদৃশ্টমান এই 

বস্তু (গবয়টা) গোসদুশ এরপ প্রত্যঙ্গীকুত গবয় (নীল গাই ) বস্তুতে 

গো-সানৃস্থ জ্ঞান একটী উপমান প্রমাণ, এইরূপ সাদৃহ জ্ঞানের পরে “সেই 
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গরুটা অর্থাৎ তদানীং প্রত্ক্ষের অবিষয় গরুটা এই দৃশ্ঠমান বস্ত্র সণ 

এইরূপ ষথার্থ জ্ঞানই উপমিতি প্রমিতি অর্থাৎ খপ উপমান প্রমাণের 
ফল। যাহার সদৃশ বস্ত নাই এরূপ কিছুই নাই? সর্ধবজ্ঞ-পরমেশ্বরেখ সদৃশ 

বন্ত উপরব্ধির অবিষয়, স্থুতরাং কোনও বস্তুতে সর্বজ্ঞ-পরমেশ্বরের সাদৃগ্ 

জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ “ইহা সপ্দন্ত-পরমেশ্বর সদৃশ” এইব্ূপ জ্ঞানের দ্বাব 
*সব্বজ্ঞ-পরমেশ্বর ইহার সদূশ” এরূপ যথার্থ উপমিতি সম্ভবপর নয়। এমন 

অবস্থায় সর্ধন্ঞ-পরমেশ্বরে উপমান গ্রম।ণের বিষয়ত! নাই বলিয়। সর্বাদ্র- 
পরমেশ্বর তুলনা রহিত আঁকাশ-কুম্থম (১)। অথবা কাট. পতঙ্গ প্রভৃতি 
আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত উর্ণলাভ যেরূপ শিজের শরীরের সাহায্য সুত্র গ্রস্থত 

করিয়া জাল প্রস্তত করে, তদ্রপ ঈশ্বর জীবগণকে আবদ্ধ করিবার নিমিন 

নিগ্ের শরীর অর্থাৎ জগতের উপাদান ভূত-পরমাণুর সাহায্যে এই বিচিত্র 
জগত জাল প্রস্তুত করিয়াছেন। এইরূপ উপমান প্রমাণের দ্বারা বরং 

ঈশ্বরে উর্ণনাভ-মাৃণ্য জান অর্থাৎ “ঈশ্বর উর্ণনাভ সদৃশ” এপ জ্ঞান হইতে 
পারে; তাহা হুইলে জগৎ করঈশ্বর উ্ণনীভ সনৃশ-অসর্বজ্ঞ ইহাই 
অবধারিত হয়, সর্বস্ত-ঈশ্বর তুলন| রহিত আকাশ-কুন্ুম | 

বৈশেষিক মতে উত্তর - 

উপমান অনুমান নহে স্বতন্তর | 

উপমানে প্রতিবন্ধ নহে দৃষচর ॥ ৩৮ 
পপ 

(১) অদ্বেত বাঁদের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তি কর| চলে ন।) ক্রক্ষ তুলনা গাও 

হইলেও আকাশ কুহুম নহে। কিন্তু নৈয়াগিত দ্ৈতবাদী, জসংখ্য ব্যহির পারমার্থিকত। 

স্বীকার করে; সুতরাং পরঘার্থও: দ্রব্/ত্ব, গুণত্ব, ঘটত, পটত্ব প্রন্থৃতি অনুগত বিশে 

বিশেষ ধর্ম হ্যায় মতে অবশ্য স্বীকার্ধয। শ্বরের এরপ কোনও বিশেষ ধর্ম নাই যাখ 

ল্ে সম্ভবপর, হুতরাং ঈশ্বর অলীক আকাশ-কুহুম ; ইহ।ই পূর্ববপক্ষকারীর অভিনধি। 
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২ াশাপিস্পিসপিসপিস্পিস্পাসসি সা 

অনুমানের অন্তর্গত রূপেই উপমানের প্রামাণ্য ; উপমানের পৃথক্ 

প্রামাণ্য নাই ১)। স্ুতর!ং উপমানের দ্বারা প্রতিবন্ধ: অর্থাৎ নাই 

বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাঁয় না । তবে কথা হইতে পারে উপমাঁন অনুমানের 

অন্তর্গত ইহা স্বীকার করিলেও অনুযান স্বরূপে উপযানেব দ্বারা প্রাতিবন্ধ 

নাহয় কেন? ইহা ঠিক নহে, কারণ_উপমান অনুমানের অন্তর্গত 

হইলেও অনুমানের স্বরূপ উপশান-প্রমাণ অন্থৃকুলতর্ক-পরিশ্তদ্ধ নয় বলিয়া 

ছল এবং অঙ্গকুলতর্ক-পরিশুদ্ধ সর্বজ্ঞ-পরমেশ্বরসাধক-মন্ুমান প্রমাণ 

বলবাঁন। সুতরাং ছুর্বল-উপমান প্রমাণের দ্বারা বলবৎ-অন্ুুমান প্রমাণের 

কাধ্য সর্বজ্ঞপরমেশ্বর বিষয়ক অনুমিতি (নিশ্চয়) বাধিত হইতে পারে না। 

তাত্পধ্য-উপমান যদি স্বতন্ব প্রমাণ হয় তবে অনুমান এবং উপমান 

প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ বলির। ইঠাদের বলাবল নিরূপণ করা দুঙ্কর হয়, 

নৃতবাং উপমানও কদ[চিং ঈশ্ববের বাধক হইতে পারে) কিন্তু উপমান 

অনুমানের অগ্তর্গত হইলে বলাবল বিচার কর! যাইতে পারে) কারণ -- 

হন্ুবুলতর্কই অন্মানের বগ) এমত অবস্থায় যে অনুমান অনুকূণ 
সপ শা পিপলস শা সপ এত কাস শপ সপ পাস ৯৯ ০৭ আপার 

(১) “ইহ! গোসৃশ" এরপ সাঘৃগ্তজ্ঞানের দ্বার! “সেই গরুটী ইহ।র দদৃশ” এরূপ 

প্রধাজ্ঞান হইয়| থকে; ইহাই অতাক্ত উপমান প্রমাণ বাদীগণের অভিমত। [কন্ত 

“সেই গরুটা ইহার সদৃশ” এবপ জানের নিশিত্ত ইং নেই গরুর সদৃশ এইরূপ উপমানের 

পৃথক্ প্রামাণ্য স্বীকার করিবার আবশ্যকত| নাই। কারণ-_-“ইহা সেই গরুর মদৃশ” 

এবপ জ্ঞানের পরে সেই গরুটী ইহার সদৃশ এরূপ জ্ঞান হইতে হইলে “যে বস্তুতে ইহার 

সাদৃশ্ট নাই ইহা এ বন্তর সতবশ হইতে পারে না" এরূপ ব্যতিরেক ব্যপ্তি জান থাক। আব- 

শক) নতুব| “ইহা সেই গো-মদৃশ” এরূপ বুঝিলেই সেই গোটী ইহার সদৃশ এরূপ জ্ঞান 
হইবে কেন? হুতরাং উপমান স্থলেও ব্যাপ্তি জ্ঞানের আবগ্থকত! আছে। এমত অবস্থায় 
বা|প্তজ্ঞ/ন পন্য বলিয়। উপম্িতি প্রমিতি অন্থমিতিরই অন্তর্গত, অনুমানরূপেই উপমানের 
মাপা, উপমানের পৃথক্ প্রামাণ্য অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান ( অন্যান ) নিরগেক্ষ প্রামাণ্য 
নাই। কথিতরপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানই উপমানরূপী অন্তুমান। 



২৪৬ কুম্মাুলি-সৌরভ। 
৯ পিপি পিসি পি সপ ৯ সস সমস সিসি সস সপ পপস্পাসিসপি সপিস্পাসাসপিস্পি প্িস্পিসিপসসিস উজ সিটি সদ 

তর্কের দ্বারা পরিশুদ্ধ তাহাই অধিক বলবাঁন্ বলিয়! অনুকূলতর্ক-পরিশুদ্ 

ঈশ্বরানুমান অর্থাৎ “ক্ষিত্য্কুর, সকর্তৃক, কার্য্যত্বহেতু” ইত্যাধিরূপ অনুমান 

অনুকূলতর্কের দ্বারা অপরিশুদ্ধ-দুর্বল-উপমানরূপী অনুমানের দ্বারা বাধিত 

হইতে পারে না । ঈশ্বরান্ুমানের উপযুক্ত অন্ুকূলতর্ক প্রথম স্তবকে 
বল| হইয়াছে এবং পঞ্চম স্তবকেও বলা হইবে, এ সকল দ্রষ্টব্য। 

পু-উপমান মানান্তর সাদৃশ্ব-গ্রাহক | 

সাদৃশ্য স্বতত্ত্র-বস্তু বলে মীমাংসক ॥ ৩৯ 

গুণে স্থিতি হেতু নহে দ্রব্য, গুণ, কর্মী 

সাপেক্ষ পদার্থ, তাই নহে জাতি, ধন্ম ॥ ১০ 

প্রতিযোগী-হীন বলে নহেত বিরহ | 

এইরনপে মীমাংসক বাড়ায় কলহ ॥ ১১ 

সাদৃণ্ত অতিরিক্ত পদার্থ; ইহ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি সপ্ত পদার্থের 

অন্তর্গত নহে। কারণ--রূপ; রস প্রভৃতি গুণে ও সাদৃশ্ত আছে, এই 
আর ফলটার আন্বাদ মধুর মত,ইহার রূপ যেন কীা স্বর্ণের ন্টায় ইত্যাদি 

রূপ মন্ুতব সকলেরই হয়। গুণে দ্রব্য) গুণ) কর্ম থাকে না; সুতরাং 

সাদৃশ্ঠ সপ্তপদার্থের অন্তর্গত দ্রবা, গুণ, কন নহে। সাদৃশ্য জাতিও নহে, 

কারণ -জাতি নিরপেক্ষ পদার্থ অর্থাৎ অপর কোনও বস্তর জ্ঞানের 

অপেক্ষা ন! করিয়াও ভ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি জাতির স্বরূপতঃ জ্ঞান হয়; 

কিন্তু সা্ৃণ্ঠের শ্বরূপতঃ জ্ঞান হয় না) কোনও বস্তুর সাদ্ৃশ্ঠ বুঝিতে হইলে 
সাদৃশ্তটী যাহার তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হয়, স্থৃতরাং সাদৃগ্ 

সাপেক্ষ পদার্থ। যাহা সাপেক্ষ তাহ! নিরপেক্ষ জাতি পদার্থ হইতে পারে 

না। তাৎপর্ধ্য--ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি অসাধারণ-ধর্ম বা জাতি ব্যতিরেকে 

ঘট, পট প্রন্ৃতি কিছুই নহে। ঘটের অসাধারণ ধর্প-ঘটত্ব জাতি নিয়াই 



তৃতীয় স্তবক। ২৪৭ 
পাপ সি সি সি শাসি সি সি সিস্পিস্পিস্পিসিসপিস্পিস্পিস্পিসিস্পিসি সস পিস্পিিসিস্পিস্পিিি সি সিসি সি িসপাসি শি সি সাস্পিসি সিপিসি সপন পপ সি 

বট একটা বিশি্ল-বস্ত ; সুতরাং ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ অর্থাৎ পটাদি হইতে 
বিশেষত্ব ব৷ ব্যাবৃত্তির সম্পা্ক। স্থৃতরাং “ইহ! ঘট” এইরূপ প্রত্যক্ষতঃ 

বুঝিতে হইলো ঘটে চক্ষুঃ সংযোগাদি ঘটিবার পরে প্রথমতঃ ঘটের অসাধারণ 
ধর্ম বা জাতি ঘটত্বের নির্বিকর জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু বিশেষণ 
জ্ঞান ব্যতীত বিশিষ্ট জ্ঞান সম্ভব পর হয় না। ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণের 
জ্ঞান না হইলে “ঘট” এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধি হইতে পারে নাঁ। এমত 
অবস্থায় প্রথমতঃ ঘটত্ব জাতির জ্ঞান করিতে যদি অপর কোন বস্তুর 
জ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করিতে হয়, তাঁহা হইলে তুল্য ধুক্তিতে এ অপর 
বস্তব জ্ঞান করিতে ও আবার অন্য বস্ত্র জ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার 
করিতে হয়; এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে, ইন্দিয়-সনবদ্ধ প্ররুত ঘট-বস্তটা 
বিজ্ঞাত হইতে পারে না। স্তরাঁং বিষয়ে ইন্দ্রিয়-সন্বন্ধ ঘটবা মাত্র ঘটত্ব, 
পটত্ব প্রভৃতি জাতি সকলের অবিশিষ্ট রূপে অর্থাৎ স্বরূপতঃ অথাৎ বিশেষণ 
জ্ঞানের অপেক্ষ৷ ন! রাখিয়া জ্ঞান হয় ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। 
জাতি নিরপেক্ষ বা অথণ্ত পদার্থ। বিশিষ্ট পদার্থ এরূপ নহে, বিশিঠের 
জ্ঞান করিতে হইলেই বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা মবশ্ স্বীকার করিতে হয়। 

রক্তরূপ কি ইহা যেজানে না সে বলিতে পারে না এইটী রক্ত বস্ত্র; রক্ত 

ব্ত্র বুঝিতে হইলেই রক্তত্ব বা রক্তরূপ, বন্তত্ব গ্রভৃতি বিশেষণ-জ্ঞানের 
অপেক্ষা অনিবাধ্য। সার্দৃশ্ত ও বিশিষ্ট পদার্থ ; সাদৃশ্যটী ষে বস্তুর উহার 
জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া সাদৃশ্য বুঝিতে পারা যায় না। “ইহা গো- 
সদৃশ” এইরূপ বুঝিতে হইলে গে! বিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্ঠ স্বীকার 

করিতে হয়) গে। কিঃ ইহা যেজানে নাসে বলিতে পারে না যে ইহা 
গো-দদৃশ” ) সুতরাং সানৃশ্য ষাপেক্ষ বা বিশেষণযুক্ত বিশিষ্ট পদার্থ; এমত 
অবস্থায় সাদৃশ্ত জাতি পদার্থের স্বরূপ অর্থাৎ সাদৃশ্য একটা জাতি ইহা 
কিছুতেই বলা যাঁয় না। সাদৃশ্য সমবায় কিংবা বিশেষ পদীর্থেও থাকে 



২৮ কুম্থমাঞ্জলি-সৌরভ | 
স্সস্মডস্টস্ড বইজপিইক সানি প্রা টিজার সস পপ সস সত সপ সপ্ত সপাস্পাসিস্পিস্পিস্পিস্সি সিন্পিস্সি সপ সিসি সি স্পিন পা ১ সিসি শিস পস্পি সি সি সিসি তি টি সি পপি সি 

সুতরাং উহ! সমবায় এবং বিশেষ ও নহে। তাৎপর্য) সাদৃশ্য, সমধায় 

থাকে অথচ সমবায়ের স্বরূপ স্বীকার করিলে সাদৃশ্যাঘুক সমবায়েও সাদৃশ্য 

আছে ইহা স্বীকার করিতে হয়, আবার ইহাকেও সমবায়ের স্বরূপ স্বীকাঁব 

করিতে হয় এবং সাদুশ্য, বিশেষ পদার্থে থাকে অথচ বিশেষের স্বরূপ 

স্বীকাঁর করিলে সাদৃণ্ঠ। বক বিশেষেও সাদৃশ্ত আছে ইহ! স্বীকার করিতে 

হয় আবার ইহাকেও একটা বিশেষের স্বরূপ স্বীকার করিতে হয়; 

এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটে। সুতরাং সাদৃণ্ত সমবায় কিংবা বিশেদের 

স্বরূপ নহে। সারৃশ্ত অভাবও নহে, কারণ--কোনও বস্তর সাদৃপ্ত বুঝিতে 

হইলে এ বস্তর জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিলেও প্রতিযোগীর অর্থাৎ 

সাদৃশ্যের অভ।বের জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই বণিয়া, ফল কথ 

“ন1” প্নহে ইত্যাদি নিষেধবোধক শবের দ্বার। সাদৃশোর জ্ঞান হয়না 

বলিয়। সাদৃশ্য অভাব পদার্থ হইতে পারে না। সাদৃশ্য, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি 

সপ্ত-পদার্থের অতিরিক্ত । এইরূপ সাদৃশ্যের জ্ঞাপক-উপমান এসটা 

পৃথক্ প্রমাণ। প্রত্ক্ষগবয়ে গে!-সাদৃশ্যের প্রতাক্ষ হইলে তদানা, 

অগ্রত্যক্ষ-গোতে প্রত্যঞ্-গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞান অর্থাৎ “দেই গরুটা ইহার 

মত” এরপ জ্ঞান গনায় গো-সাদুশ্য জ্ঞান স্বরূপ উপমান গরমাণের দ্বারাই 

হয়; স্ৃতরাং প্রত'ক্ষ-বন্ততে তদানীং প্রত্যক্ষ বস্তুর সাদশ্য রান 

ফলতঃ উপমান প্রমাণ । মীমাংসকগণের ইহাই অভিমত ; ঈশ্বরের সৃশ 

কোনও বস্তু নাই বঙ্িয়া ঈশ্বর তূলনা রহিত) ঈশ্বর এই কথাটা ভাক্ত 
উক্তিমাত্র। 

উ- পরপর বিরোধে হি ন প্রকারাস্তর স্থিতিঃ। 
নৈকতাপি বিরুদ্ধানা মুক্তি মাত্র বিরোধতঃ ॥৮ মু 

পরস্পর বিরোধ হেতু গ্রকা রাস্তর স্থিতি ( অর্থাৎ ভাব এবং অভাখের 

অতিরিক্ত তৃতীয় প্রকার )-হইতে পারে না। উজিম্বাত্রের বিরোধ হে 



তৃতীয় স্তবক। ২০৯ 
পপি পপি 

(অর্থাৎ বল! মাত্রই বিরোধ বা ভেদ বুঝা যায় বলিয়া) বিরুদ্ধ-বস্ত 

সকলের একতাও সম্ভব পর হয় না // 

উ--ভাবাভাব-অতিরিক্ত নাই বিধান্তর। 

উক্তিমাত্র বিরুদ্ধতা হয় স্পষ্টতর ॥ ৪২ 
প্রতি পক্ষ দ্বয় এক, ইহ1 অসম্ভব । 

এই হেতু মীমাংসক মানে পরাভব ॥ ৪৩ 

সাদৃশ্য, সপ্ত পদার্থের আতিরিক্ত; মীমাংদকগণের এই মতটা যুক্তি-সঙ্গত 

হইতে পারে না; কারণ--সপ্ত পদার্থের মতিরিক্ত-পদার্থ সম্ভব পর নয়, 

সপ্ত-পদার্থ প্রধানতঃ ভাব এবং অভাব এই ছুই ভাগে বিভক্ত । কোনও 

পদীর্থই ভাব কিংবা অভাব এই উভয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় প্রকার হইতে 

পারে না, উহা আকাশ-কুন্থম। সাদৃশ্য, ভাব এবং অভাব এই উভয়ের 
স্বরূপ ইহাও বলা যায় না, কারণ - কোনও বস্তই উভয়ের স্বরূপ নয়; 

বিশেষতঃ ভাব এবং অভাব পরম্পর প্রতিপক্ষ, “ভাব” বলিলে অভাব 

নয়, ফলতঃ ইহা! বুঝা যায়, এবং “অভাব” বলিলে ভাব নয়, এইরূপ 
বিরুদ্ধার্থেরই প্রতীতি হয়, সুতরাং সাৃশা, ভাঁব এবং অভাব এই উভয়ের 

স্বরূপ ইহা! অসম্তব। 

পু--সাদৃশ্য, সমান-ধন্মম সাদৃশ্ঠ-গ্রাহক | 

উপমান মান পুনঃ বলে মীমাংসক ॥ 8৪ .. 
সাদৃশ্য, সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত ন] হউক কিন্তু সমান-ধর্মমই সাদৃশ্য। 

গরুর সমান ধর্ণা-শূঙ্গ, গলকন্বল গ্রভৃতিই গবয়ে গো-সাদৃশ্য ; গ্রত্যক্ষ-গবয়ে 
গরুর সমান ধর্দা-শৃঙ্গ, গলকন্বল প্রভৃতির প্রত্যক্ষ মূলেই ইহা গো-সদৃশ বা 
গরুর সমান ধর্ম, এরপ সাদৃশ্যের জী হইয়া থাকে) ইহাই উপমান 

১৪. 



২১৪ কুহ্বমাঞ্রলি-সৌরভ | 
পা ৩৬৭৪ 

প্রমাণ। তৎপরে সেই গরুটা ইহার সদৃশ বা সমান ধর্মা, এরূপ জ্ঞানই 

উপমিতি প্রমিতি। মীমাংসক বিশেষের ইহাই মত। 

উ-_-সাধন্ম্যমিব বৈধন্ম্য মানমেবং প্রসজ্যতে। 

অর্থাপত্তি রসৌব্যক্ত মিতিচেৎ প্রকৃতংন কিম ॥৯ মু 
এরূপ হইলে সাধন্মের হ্যায় বৈধশ্্যও প্রমাণাতস্তর হইতে পারে । এই 

বৈধশ্ম্য যদি ব্যক্ত অর্থাৎ স্পষ্ট-অর্থাপত্তি হয়, তবে প্রকৃত যাহ। তাহাও 

অর্থাৎ সাধন্ম্যও অর্থাপত্তি নয় কি? 

উ-সাধন্মা-গ্রাহক-মান মানান্তর হ'লে। 

নৈধন্ম্া-গ্রাহক কেন যাইবে বিফলে ॥৪৫ 

বৈধর্ম্া-গ্রাহক যন্দ অর্থাপন্ভি-মান। 

তা হ'তেহ সিদ্ধ তবে সাধান্ম্যের জ্ঞান ॥ ৪৬ 

অপ্রত্যক্ষ-বস্তুতে গ্রত্যক্গ-বস্ুর সাধন্থ্য বা সমান ধর্দ্ের গ্রাহক, প্রন্যঙ্ষ- 

বস্তুতে অপ্রত্যক্ষ-বস্তর সাধম্ম্য বা সমান ধর্মের জ্ঞান, উপমান গ্রমাণান্তর 

হইলে, প্রত্যক্ষ-বস্তৃতে অপ্রত্যক্ষ-বস্তর বৈধন্ম্য জ্ঞানকেও প্রমাণান্তর স্বীকার 

করিতে হর । তাৎপর্য _প্রত্যক্ষঘটে তদানীং অপ্রত্যক্ষ-গরুর বৈধর্ধয 

জ্ঞান অর্থাৎ “এই ঘটটী গো-বিধন্া বাঁ গো-বিসদৃশ” এরূপ জ্ঞান হইলে 

পরে “সেই গরুটা এই ঘটের বিধর্ম্া বা বিসদুশ'” এরূপ যথার্থ জ্ঞান হইয়। 

থাকে, সুতরাং তুল্য যুক্তিতে প্রত্যক্ষ-ঘটে তদানীং অপ্রত্যক্ষ-গরুর বৈধ 

জ্ঞানকে প্রমাণান্তর স্বীকার করিতে হয়। যদি এইরূপ বৈধন্দর্য জ্ঞানকে 

প্রমাণাস্তর স্বীকার ন! করিয়া এরূপ স্থলে অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা 

অপ্রত্যক্ষ-গরুতে গ্রত্যঙ্ষ-ঘটের বৈধর্ম্য জ্ঞান স্বরূপ প্রমিতি স্বীকার করা 

হয়, তবে সাধন্থ্য জ্ঞান স্থলেও এরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই অপ্রত্যঙ্ষ- 

গরুতে প্রত্যক্ষ-গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞান স্বরূপ গ্রমিতি ঈষ্ঠবপর বলিয়৷ গ্রতঙ্গ- 
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স্মিত সি স্তিমিত সস সপাস্পিস্পিন্পস্সি তি সসিস্পিস্পিস্পিস্পসপাস্পিস্টি স্পস্ট সি 

গবয়ে গো-সাদৃশ্যের ব৷ গরুর সমান ধর্ের জ্ঞান, প্রমাণান্তর হইতে পারে 

ন|। কারণ-_যেরপ প্রত্যক্ষ-ঘটে গরুর বৈধর্ম্য জ্ঞান হইলে, “সেই গরুটা 

এই ঘটের বিধর্মম| বা! বিদদৃশ না হইলে, এই ঘটটাও সেই গরুর বিধর্মম বা 
বিসদৃশ হইত না” এরূপ অর্থাপন্তি প্রমণের দ্বারা “সেই গরুটা এই ঘটের 
বিধর্ম। বা বিসদৃশ” এক্প প্রমিতি হইয়া থাঁকেতিদ্ধপ সাধর্য জ্ঞান স্থলেও 

“সেই গরুতে এই বন্তৃটার সাধন্ম্য বা সাদৃশ্য না থাকলে, এই বস্তুটাও সেই 

গকর সধন্মম। বা সদৃশ হইত লা” এরূপ অর্থাপন্তি প্রমাণের দ্বারা “সেই 

গরুটা ইহার সধর্ব। বা সদৃশ” এরূপ প্রমিতি হইতে পারে; সাধন্মর্য জ্ঞানের 

গুথক প্রামাণা স্বীকার কর! অনাবশ্যক | 

উপমান প্রমাণ সঞ্থন্ধে হায় মত 

সন্বন্ধস্য পরিচ্ছেদ সংজ্ঞায়াঃ সংজ্জিনা সহ। 

প্রত্যক্ষাদেরপাধ্যত্বাছুপমান ফলং বিছ্বঃ ১০ মু 
সংজ্ঞির ( অর্থের) সহিত পংজ্ঞার! বাচক শবের) স্বন্ধের ( শক্তির ) 

পরিচ্ছেদ (জ্ঞান) প্রত্যক্ষা্দি প্রাণের অপাধ্য হেতু উপমান প্রমাণের 

ফল ( ইহা ) নৈয়ায়িকগণ জানে । 

হ্যাযমত-:উপমান মানান্তর নারের সিদ্ধান্তু। 

শরবের সঙ্কেত জ্ঞানে সহায় একান্ত ॥ ৪৭ 

সঙ্কেত, প্রত্যঙ্গ-মানে হয় না প্রতাত। 

লিঙ্গের অভাবে ইহা নহে অনুমিত ॥ ৪৮ 

কথায় সন্কেত জ্ঞান সম্তবে না আর। 

ঈশের বাধক ইহ] মিথ্যা বলা সার ॥ ৪৯ 
প্রত্যক্ষ। অনুমান এবং শবের অতিরিক্ত-উপমান একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ, 

কিন্ত ইহা! শবা এবং অর্থের সম্বন্ধ বা সঙ্কেত জ্ঞানের কারণ মাত্র, ইহ 

স্পসপিসসপিসসপিপাসস নি 



২১২ কুম্থমাপ্লি-সৌরভ। 
১ কে 

দ্বারা শব্ধ এবং অর্থের সঙ্কেত বা! শক্তি জ্ঞান মাত্রই হয়। উপমানের 

দ্বারা কোনও বস্তর বিধি বা নিষেধ করা চলে ন1; সর্বত্র এমন কিছু বল 

যায় ন। যে ইহার সদৃশ অগ্-বস্তব আছেই কিংবা যাহার সদৃশ অন্য-বস্ত 

নাই, উহা! নাই। ম্ুতরাং উপমান ঈশ্বরের বাধক হইতে পারে ন]। 

অর্থের সহিত শবের শক্তি বা সম্বন্ধ £ত্যক্ষ হয় ন|) ঘটটী দেখিলেই বলা 

যায় না যে ইহ! “ঘট” শধের অর্থ; তাহা হইলে শিশু ও ঘট দেখিয়াই 

বলিতে পারিত ইহা ণ্ঘট” শব্দের অর্থ বা বাচ্য! লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা 

অনুমানের সাহায্যে কিংবা কথা শুনিয়া অর্থাৎ শব্দের দ্বারা শব্ধ এবং 

অর্থের সম্বন্ধ (শক্তি )জ্ঞান ষ্ঠ!) উপমান-প্রমাণের দ্বারাই অর্থেব 

সহিত শব্দের সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়া থাকে ! 

পুঃ--অতিদ্রেশ-বাঁকা হ'তে সঙ্কেত বিজ্ঞান । 

কিংবা অনুমান দ্বারা তার সমাধান ॥ ৫০ 

শব্দ এবং অনুমানের দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞান হয় না, ইহ বল! যায় না; 

কারণ--অতিদেশ বাকের দ্বারা অথাৎ অরণ্যচারী লোকের নিকট শ্রুত- 

“গো সদৃশ গবয় পদ বাঁচয” ইত্যাদি বাক্যের ত্বারা কিংবা «গবয়, গবয়পদ- 

বাচয, যেহেতু গোসদৃশ” এরূপ অনুমানের দ্বার! সঙ্কেত জ্ঞান হইতে পারে। 

শব এবং অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞানের নিমিত্ত উপমান-প্রমাণাস্তর স্বীকার কবা 

অনাবশ্ক | 

উঃ-সাদৃশ্যস্তানিমিত্ত্বা মিমিতৃস্তা প্রতীতিতঃ। 
সময়ো ছুগ্রহঃ পূর্ববং শব্দেনানুময়াপি বা ॥১১মু 

(১) পরবর্তী উত্তর পক্ষে এ সম্বন্ধে আলোচন। কর। হইবে, এস্থলে বিশেষ বন! 
হইল না| 

(২) উপযান-প্রমাণের দার! সন্কেত জান হওয়ার প্রণালী পরবর্তী উত্তয় পক্ষে বন! 
হইবে । এ স্থান ভ্রষ্টধ্য। 
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পিপিপপসশীপাশীপিশীপিসপিপিপাপিিপাশীপপিপাপিপ
পাসপিসপাাশল 

সাদৃশ্যের অনিমিত্তত্ব হেতু এবং নিমিন্তের অন্ঞান হেতু, শব্দের দ্বারা 

কিংবা অনুমানের দ্বারা সময় (অর্থের সহিত শবের সম্বন্ধ) ছুগ্রহ অর্থাৎ 

জ্ঞানের অধযোগ্য। 

উঃ শবদ-প্রবৃত্তি হেতু-ঘটন্ব, পটত্ব। 

প্রবৃত্তি-নিমিন্ত নহে গুরু-সদৃশত্ব ॥ ৫১ 

নিমিত্ত অজ্ঞাত পূর্বে কর অবধান। 

শব্দ-শক্তি জভ্ভ|নে ব্যর্থ শব্দ, অনুমান ॥ ৫২ 

সম্ভবপর স্থলে লঘু-ধর্মহি শব্দ প্রবৃত্তির হেতু বা নিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতার 

অবচ্ছেদক হয়। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি লঘু-ধর্মই ঘট, পট প্রভৃতি শবে 

্রবৃত্তি-নিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাঁবচ্ছেদক। সাদৃশ্য, গুরুধর্্ম বলিয়া! শব্দের 

্রৃত্বি-নিমিত্ত বা শক্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা 

ইহা বুঝান যাইতেছে-_ন্গবয়” পদের শক্তি বা শক্যতা, কেবল গবয়েই 

থাকে, অন্যত্র থাকে না; সুতরাং ইহার অবচ্ছেদক (ব্যাবর্তক অথবা 

নিয়ামক ) কিছু স্বীকার করিতে হয়। গবয়ত্ব জাতি “গবয়" পদের 

শক্যতাবচ্ছেদক হইলে, অথও্ বা আধার আধেয় রূপে অমিললিত অর্থাৎ 

নিরংশ-জাঁতি পদার্থকে স্বর্ূপতঃ অর্থাৎ বিশেষণের দ্বারা পরিচিত না 

করিয়া "গবয়” পদের-শক্যতাবচ্ছেদকতার আশ্রয় স্বীকার করা হয় বলিয়া 

লাঘব হয়। গো-সাদৃশ্তকে গবয় পদ-শক্যতার অবচ্ছেদক স্বীকার করিলে, 

অবচ্ছেদকতার আশ্রয় কর্নার গৌরব হয়। কারণ- গো-সাদ্ৃশ্ত একটা 

অথণ্ড বা নিরংশ পদার্থ নহে, গে! এবং সাদৃশ্ঠ এ সকলের আধার আধেয় 

রূপে বা বিশেষা বিশেষণরূপে মিলিত রূপ ব্যতীত গো-সাদৃশ্ঠের একটা 

অথণ্ড স্বরূপ নাই। গো-সাদৃশ্ত, কেবল গে! এবং কেবগ সাদৃশ্য ছে? 

গো-নাদৃশ্ত বুঝিতে হইলেই গে। বিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করিতে 
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হয়। বিশেষণ-গে! দ্বারা পরিচিত না করিয়া গো-সাদৃশ্ঠ বুঝিতে পারা 

যায় না। গে! কিরূপ ইহা যে জানে না), সে বলিতে পারে না বা 

বুঝিতে পারে না যে ইহা গো-সদৃশ। সুতরাং গো-সাদৃষ্ঠ ধর্মটটাকে “গবয়” 
পদের শকাতাবচ্ছেদকতাঁর আশ্রয় স্বীকার করিলে; কতকগুলি মিলিত 

পদার্থকে শক্যতাবচ্ছেদকতার আশ্রয় স্বীকার করা হয়। গবয়ত 

জাঁতিটাকে পগবয়' পদের শক্যতাবচ্ছেদকতার আশ্রয় বলিলে তদপেক্ষা 

অল্প পদার্থকে শকাতাবচ্ছেদকতার আশ্রয় বলা হয়। এমত অবস্থায় 

অতিদেশবাঁক্য অর্থাৎ অরণাচারীর নিকট শ্রত-গোসদৃশ গবয় 

পদবাচ্য” এই বাক্য হইতেই গবয় পদের শক্যতার জ্ঞান স্বীকার করিলে, 

গবয় দর্শনের পূর্বের গবয়ত্বঙ্জাঁতিটা নাগরিকের অজ্ঞাত বলিয়া গো-সাদৃশ্যা 

বচ্ছেদেই ণ্গবয়” পদের শক্যতার জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত 

গোসদৃশত্ব বা গোসাদৃশ্ত গুরুধর্ম বলিয়! “গবয়” পদের শক্যতাবচ্ছেদকই 

নয়। এবং পূর্বপক্গোক্ত-প্রকার অনুমানের দ্বারাও “গবয়” পদের 

শক্যতাঁর জ্ঞান স্বীকার করা যায় না, কারণ-_গবয় দর্শনের পূর্বে 

গবয়ত্ব জাতিটা নাগরিকের অজ্ঞাত বলিয়৷ গোসাদৃশ্ঠ স্বরূপ গুরু 

ধর্মীবচ্ছেদেই “গবয়* পদ্দের শকাতা বিবয়ক অনুমিতি অর্থাৎ গোদদুশ' 

গবয় পদ-বাচ্য, এইরূপ অন্ুমিতি স্বীকার করিতে হয়, স্থৃতরাং এরূপ 

গৌরব দোবই হয়। অতএব শব্দের শক্তি বাঁ সঙ্কেতের জ্ঞানে শব্দ এবং 

অনুমান সমর্থ নহে। 

উপমান-গ্রমাণের দ্বারা শবের শক্তি জ্ঞান হইবার প্রণালী-_-নাগরিক 

ব্যক্তি কোনও অরণ্চারীর নিকট গুনিয়াছিল গবয় গে। সদৃশ") 

সময়াস্তরে বস্গত্যা গবয় পশুটা নাগরিকের নিকটস্থ হইলে ' ইহা গোসদৃশ' 

প্রথমতঃ এরপ প্রত্যক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক ব| হইয়া থাকে ; এইরূপ সাদৃহ 

জ্ঞানই উপমান-প্রযাণ। তৎপরে অরণ্যচারীর নিকট শ্রুত-বাক্যার্থের 

৯৯৯ ০৯৬ সস সা সমাস সা 
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শ্ররণ হয় যে গোসদূশ গবয় পদ-বাচ্য, তৎপরে নিশ্চয় হয় ইহা গবয় পদ্র- 

বাচা অথবা গবয় “গবয়” পদ-বাচ্য। ইহাই উপমিতি প্রমিতি। 

পুঃ- নিমিত্ত বিজ্ঞকাত হ'লে প্রত্যক্ষ-প্রমাণে। 

লঘু-ধর্ম্ম যুক্তে তদা শকতির জ্ঞানে ॥ ৫৩ 

লক্ষণাবৃত্তির বলে সাদৃশ্য-বাচক। 

অতিদেশ বচনাংশ নিয়ত সাধক | ৫৪ 

শবের প্রবৃত্তিনিমিত্ত-লঘৃধর্ম্ের দর্শন হইলে, তৎসময়ে অতিদেশ- 

বাক্যের অংশ সাদৃণ্ত-বাঁচক বাক্য, স্বীয় লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা লু ধর্ম্-বিশিষ্টে 

শন্তির জ্ঞানে নিয়ত সাধক হইতে পারে। শবের দ্বারা শক্তি জ্ঞান 

সম্ভব পর নয়ঃ ইহা বল! যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে 
গবরত্ব জাতির প্রত্যক্ষ-জ্ঞান স্থলে “গোঁসদৃশ গবয়” এই অতিদেশ-বাক্যের 
অংশ “গোসদৃশ” এই বাক্যের লক্ষণ[বৃত্তি দ্বারা গবয়ত্ব-বিশিষ্ট অর্থ স্বীকার 
কবিলে অর্থাৎ “গোঁসদৃশ" এই বাক্যের গবয় অর্থ করিলে, এ অতিদেশ- 
বাকোব দ্বারাই লু ধর্ম-গবয়ত্ব বিশিষ্টে “গবয়” পদের শক্তি জ্ঞান সম্ভব 

পর হইতে পারে; শবের শক্তি জ্ঞানের নিমিত্ত উপমান-গ্রমাণ স্বীকার 

করিবার আবশ্যকত! নাই। 

উ£-_ শ্রক্তান্বয়াদনাকাজ্জং ন বাক্যং হ্যন্যদিচ্ছতি | 

পদার্থান্বয়বৈধূরধ্যাত্দাক্ষিপ্তেন সঙ্গতিঃ ॥১২মু 
_ বখাশ্রতার্থে 'শক্যার্থে) এ পর্যযবসানহেতু ( অর্থাৎ ষথাক্রুতার্থে 

অয় সম্ভবপর স্থলে) অনা্রাক্ষ (অন্তার্থে আকাজ্জাশন্ত ) বাক্য অন্ত 

ইচ্ছ করেনা, (অর্থাৎ শক্যার্থ ভিন্ন অন্তার্থের জ্ঞান জন্মায় না) পদার্থের 

অদয়-বিধুরতা হেতু (যথা তার্থে অস্বয়ের বাঁধ জ্ঞান থাকিলে) তদাক্ষিপ্ত 



২১৬ ' * কুম্থুমাপ্লি-সৌরভ । 
সি ২১৩৬ হই হি 

অর্থের দ্বারা (অর্থাৎ শক্যার্থ-যুক্ত অর্থ কল্পন। করিয়া ) সঙ্গতি করিতে 

হয়। 

উঃ শ্রতান্বয়ে চরিতার্থ পদ-কদম্বক | (১) 

নিরাকাঙক্ষহেতু নতে লক্ষ্যার্থ-বোৌধক ॥ ৫৫ 

যেস্থলে পদার্থ বাধ বটে সুনিশ্চিত | 

তথায় লক্ষণা-বলে অন্যার্থ বোৌধিত ॥ ৫৬ 

যে স্থলে পদ-কদম্বকের অর্থাৎ পদসমূহের দ্বারা যথা শ্রতার্থে (শক্যার্থে ) 

অন্বয় বোধ অর্থাৎ এক-পদের শক্যার্থে অন্ত-পদ্দের শকার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান, 

ফল কথ৷ এক-পদ্দের শক্যার্থ বিশিষ্ট-অপর পদের শক্যার্থের জ্ঞান সম্ভব 

পর হয়, এ্ররূপ স্থলে প্রর্ূপজ্ঞান জন্মাইয়াই বাক্য সকল চরিতার্থ হয়, 

অর্থাৎ বক্তার প্রতিপ্রেত বিষয়ে শ্রোতার গান জন্মাইয়। বক্তাকে 

বাক্যান্তর প্রয়োগ করিতে বিরত করে, ফলকথা প্ররূপ স্থলে অভিপ্রেত 

বিষয়টী বুঝাইবার নিমিত্ত বক্তার অন্ত কিছু বলিতে হয় না। এরূপ 

স্থলে বাক্য সমূহ অন্ার্থে আকাঙ্জা শূন্য, অর্থাৎ এরূপ স্থলে শ্রোতা, 

অন্তার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করে না বলিয়া বাক্যসমূহ অন্টার্থে শ্রোতার 

জিজ্ঞাসা ব| আকাক্ষার উত্থাপক এবং নিবর্তক বা উত্তর স্বরূপ হয় না, 

সুতরাং এীরূপন্থলে বাক্যসমূহ অন্যার্থের বোঁধক হয় না। যেমন 

“গঙ্গায়াং গচ্ছ” (গঞ্গাতে যাও) বলিলে “গঙ্গা” পদের শক্যার্থ-গ্গা 

নদীতে “গচ্ছ” পদের শক্যার্থ গমন কর দ্বরূপ অর্থ বুধাইয়াই বাকাটা 

চরিতার্থ হয় বলিয়৷ এরূপ স্থলে “গঙ্গা” পদের অন্তার্ঘ বা লক্ষ্যার্থ-গঙ্গাতীরে 

গমন কর স্বর্নপ অর্থে বাক্যটীকে নিরাঁকাক্ষ বলিতে হয়, অর্থাৎ 

“গঙ্গায়াং” এই পদটা শ্রবণ মাত্র গঙ্গাতীরে কি? শ্রোতার এরূপ জিজ্ঞাস! 

(৯) কদম্বক-সমূহ। 
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মস্তি 

হয় না বলিয়া “গঙ্গায়াংগচ্ছ” এই বাক্যে এরূপ আকাঙ্কা বা জিজ্ঞাসার 

উথাপকত্ব এবং নিবর্তকত্ব নাই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং “গঙ্গায়াং 

গচ্ছ” বলিলে “গঙ্গ1” পদের দ্বার! গঙ্গাতীরের জ্ঞান হয় না। যেহুলে পদ 

সমূহের ষথাশ্রুতার্থের বাধ নিশ্চয় থাকে অর্থাৎ এক পদের শক্যার্থে 
অপর পদের শক্যার্থের অভাব নিশ্চয় থাকে, সে স্থলে লক্ষণাবৃত্তি 

স্বাকার করিয়া পদ সমূহের দ্বারা অন্ার্থের ( শকার্থের সন্বন্বযুক্ত 

অর্থের ) জ্ঞান করা হয়, যেহেতু এরূপ স্থলে পদ সমূহ অন্যার্থেই 

আকাক্ষা বিশিষ্ট । যেমন--বলা হইল “গঙ্গায়াং ঘোষ” (গঙ্গাতে 

ঘোষ ), গঙ্গা পদ্দের শক্যার্থ-গঞ্গানদী, ঘোষ পদের শক্যার্থ-গোঁপপল্লী; 

গ্গানদীতে গোপপল্লী থাকা অসম্ভব, গঙ্গাতে গোপপল্লীর সন্বন্কাতাব 

স্থনিশ্চিত ; সুতরাং এস্লে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা “গঙ্গ1” পদের গঙ্গাতীর 

অর্থ করিয়াই শ্রোতা বুঝিয় থাকে যে গঙ্গাতীরে ঘোষ। গঙ্গাপদের দ্বারা 

গঙ্গাতীর বুঝিলে শ্রোতার আকাক্ষা হয়, গঙ্গাতীরে কি? ইহারই 

নিবর্তক «ঘোষ”” পদ, সুতরাং এম্বলে গঙ্গাপদের শক্যার্থ-ভিন্ন অর্থে ই 

“গঙ্গায়াং ঘোষ” এই বাক)টা সাকাক্ষ | প্রকৃত স্থলটী এরূপ নয়,কারণ__ 

“গোসদৃশ গবয়, এই অতিদেশ বাঁকোর বথা শ্রুতার্থ-গোসাদৃশ্তবিশিষ্টে 

গবযুপদ-বাচ্যতার জ্ঞান সম্পাদন দ্বারাই অতিদেশ বাক্যটা চরিতার্থ 

হইতে পারে। অতাৎপধ্য-_“গোসদৃশ” এই অংশ শ্রবণে শ্রোতার 

আকাক্ষা হয় না যে গবয় কি? বরং গোসদৃশ কি? এরূপ আকাজ্া 

হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং গবয়ত্ব জাতি-বিশিষ্টে গবয়পদ-বাচ)তা স্বরূপ 

অর্থে অতিদেশ বাক্যটা নিরাকাক্ষ ইহাই স্বীকার করিতে হয়। এই 
অতিদেশ বাক্যটা বয় কিঃ এরূপ আকাজ্ষার উথাপক এবং নিবর্তক 

ইয়না, গোসদৃশ কি? এরূপ আকাক্ষারই উথ্থাপক এবং নিবর্তক 

ইইয়। থাকে, সুতরাং «গোসদৃশ গবয় পদ-বাচ্য, এইরূপ অর্থে ই অতি- 

সি প্টিশিসপসিসসিসছি 



২১৮ ু্বমাগরলি-সৌরত | 
পি পা্পস২০ ০ পাটি পিপি পিপলস সস স্পিশিপসিসসটসিাসিসপাসি পি পাটি তিতাস তিন সি পিপাসা 

দেশ বাক্টা আকাক্ষ! বিশিষ্ট “গোনসদৃশ” পদের লক্ষণাবৃত্তি তবারা বর 

জাঁতি-বিশিই্ অর্থ কল্পন। করিবার আবশ্যকতা নাই। এমত অবস্থায় 

উক্ত অতিদেশ বাঁক্যের দার! গবয়ত্ব জাতি-বিশিষ্টে “গবয়” পদর-বাচ্যতা 

জ্ঞান হইতে পারে না, পরন্ত গোসাদৃশ্ত বিশিষ্টে “গবয়” পদ-বাঁচাতা জ্ঞানই 
হইতে পারে। সুতরাং গবযত্ব জাতি বিশিষ্টে "গবয়” পদ-বাচাত। 

জ্ঞানের নিমিত্ত উপমানের প্রামাণ্য অবশ্ত স্বীকার করিতে হয়। ১। 

কিন্তু তাহা হইলেও উপমান-প্রমাণ কেবল পদের বাচাতা ( শক্তি) 

জ্ঞানেই সমর্থ বলয়! উপমানেব দ্বারা কোনও বস্তুকে নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত 

কর! যাঁয় না। সুতরাং উপমাঁন ঈশ্বরের বাধক হইতে পারে না। 

পৃ--এই বে বিচিত্র বিশ্ব সম্মুখে তোমার | 

চিল না কিছুই চিহ্ন পুরা এ সবার ॥ ৫৭ 

কহিনু পরম-তন্ব শ্রন হে! সম্প্রতি । 

“অসদেব সৌমা ! উদ মরু” ইতি শ্রুতি ॥ ৫৮ 

এুতি প্রমাণে জানা যায় এই বিচিত্র-অগৎ পূর্বে অপৎ ছিল, শুন্য বা 

"ভাব হইতেই এই ক্রগতের উতপন্তি হইয়াছে । বস্ত্র পুরাতত্ব অভাব 

ব্যতীত আর কিছুই নহে, তুচ্তাই বিশ্ব ত্রহ্মাণ্ডের নিদান। দেখাও 

যাঁয় ঘট, পট প্রস্ৃতি বস্তু সকল নিজের উৎপত্তির পূর্বে তুচ্ছ ঝা ছিল না 
বলিয়াই হইয়া থাকে। “অসদেব সৌম্য! ইদমগ্র আসীৎ” (হে সৌমা! 

উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ অসৎ বা তুচ্ছ ছিল) ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই 
বলে। স্ৃষ্টিব্যাপারে চেতন-কর্তা অনাবশ্থক। অনাদি-তুচ্ছ-কর্শ 

বাসনা দ্বারা তুচ্ছ-অভাব হইতেই বিশ্বকার্ধ্য হইয়া থাকে। 
গস শাাপনজিসি 

(১) উপমান প্রমাণের ছারা পদের বাচ্ত। (শক়ি) জান হওয়ার প্রণালী 

ইততঃপূর্বেব ২১৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়ছে, এস্থান ত্রষ্ষ্য। 



তৃতীয় স্তবক। ২১৯ 
১ পিস্পিস্িসিাশীন সিসি সপস্পিস্পিসপিস্পিস্পা 

বৈশেধিক মতে উন্ধর__ 

শব্দ প্রমাণ নহে শুনহে ! সম্প্রতি । 

অন্মানে চরিতার্থ কণাদ-সঙ্গতি ॥ ৫৯ 

আকাঙক্ষাদি যুত পদ-সমষ্টিতা বলে। 
স্মারিত-পদার্থ-প্রাপ্তি বুঝিবে কৌশলে ॥ ৬০ 
পদার্থ অথবা প্র পক্ষ নির্ধারিত । 

হেঠ মূলে অর্থপ্রাপ্তি হয় যে নিশ্চিত ॥ ৬১ 

"শব্দ প্রমাণ নয়; কারণ--শব্দের দ্বারা অর্থের উপস্থিতি বা স্মরণ মাত্রই 

হইয়া থাকে ? বিশিষ্টানুভব অর্থাৎ এক পদের অর্থে অপর পদের অর্থের 

প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ জ্ঞান অনুমান-প্রমীণের সাহায্যেই হয়। আকাঙ্ফা, 

আসত্তি, যোগ্যতা, তাৎপর্য প্রভৃতি যুক্ত-বাক্য শ্রবণের পরে প্রত্যেক 

পদার্থের উপস্থিতি হইয়! পদার্থ পক্ষক কিংবা পদ পক্ষক অনুমানের দ্বারা 

এক পদার্থে অপর পদাথের বিশিষ্ট বোধ মন্পন্ন হয়, ইহাই বৈশেষিক মত।৮ 
বৈশেষিক মতে পৃদ্ার্থ,পৃঙ্ষকু অনুমানের আকার যথা-এই সকল ' 

পদের অর্থ সমুদয় বিশেষণ বিশেষ্যরূপে পরম্পর সন্বন্ধ বিশিষ্ট, 

আকাজ্ষ!, আসত্বি, যোগ্যতা, তাৎপর্য প্রভৃতি যুক্ত পদ-দ্মারিত 

হেতু। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ কর। যাইতেছে--"্ঘটের দ্বারা 

জল আনয়ন কর” এই একটা বাক্য; ঘট, ত্ব/রাঃ জল, কন্মৃতা। 

আনয়ন, ক্রিয়া, কর্তব্য প্রভৃতিই এবাকে)র অগ্ত্গত-পদ সকলের অর্থ । 

বরূপ বাক্য শুনিলে প্রথমতঃ এসকল অর্থের স্মরণ মাত্রই হয়) তৎপরে 
যেহেতু এসকল অর্থ-আকাজ্ষা, আসক্তি, যোগ্যতা, তাৎপর্য প্রত্ৃতি যুক্ত 

পদ-স্মারিত, সেই হেতু এসকল অর্থ, পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্যরূপে মন্ন্ধ 
বিশিষ্ট,শ্রে।তার এইরূপ অস্মান হইয়া থাকে,অর্থাৎ অনুমিতি হয় যে ঘটের 



২২৪ কুন্ুমাগ্ুণি-মৌরভ। 

দ্বারা জল আনয়ন কর। পরপক্ষক অনুমানের আকার যথ! -এই সকল 

পদ, ইহাদের দ্বার! ম্মারিত-পদার্থের পরস্পর বিশেষণ বিশেষারূপে সম্বন্ধ 

জ্ঞান পূর্বক, আকাজ্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা, তাৎপর্য্য প্রভৃতি যুক্ত পদ 

হেতু। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা যাইতেছে-_“ঘটের দ্বারা জল 
আনয়ন কর) এই একটী বাক), এইরূপ বাক্য শুনিলে প্রথমতঃ ইহার 

অন্তর্গত ঘট, ছারা প্রভৃতি পদের অর্থের ম্মরণ মাত্রই হয়, তৎপরে যেহেতু 

এই নকল পদ, আকাক্ষা; আসত্তি, যোগ্যত!, তাৎপর্য প্রভৃতি যুক্তপদ, 

সেই হেতু ইহারা, ইহাদের অর্থ-ঘট, ত্বারা, জল, কর্ম্মতা, আনয়ন, কর্তব্য 
প্রভৃতির পরম্পর বিশেষণ বিশেষ্যরূপে সম্বন্ধ জ্ঞান পূর্ব্বক অর্থাৎ “ঘটেব 

দ্বারা জল আনয়ন কর” এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান পূর্বক (১), ভ্রোতার এইরূপ 
অনুমান হইয়া! থাকে । এইরূপ অনুমানে বাক্যার্থজ্ঞান পূর্বকত্ব অর্থাং 

বাক্যার্থ বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞনবৎ পুরুষোচ্চরিতত্ব সাধ্য হওয়ায়ঃ ফলকথ| 

বক্তা বাকের অর্থ বুঝিয়াই বাঁক্যটা বলিয়াছে।ইহ! অন্ুমিতির বিষয় হওয়ায় 

বক্তার বাক্যার্থ বিষয়ক বিশিষ্ট-জ্ঞানাংশে বাক্যার্থ টা শ্রেতার অন্থমিতির 

বিষয় হয়। সুতরাং বক্তার বিশেষণ যে বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞান, এ 

জ্ঞানাংশে বিশেষণরূপে বাক্যার্থ টা শ্রোতা অনুমান-প্রমাণের সাহাযেই 

বুঝিয়া থাকে । এমত অবস্থায় শব্ষের অতিরিক্ত-প্রামাণ্য স্বীকার 

করিবার আবশ্যকতা নাই। “অসদেব সৌম্য! ইদ মগ্র আসীৎ” ইত্যাদি 

অতি ও শব্ধ মাত্র, সুতরাং এইরূপ শ্রুতি ঈশ্বরের বাধক হইতে পারেনা, 

অর্থাৎ এইরূপ শ্রুতির বলে যুক্তি-সিস্ক ঈশ্বরকে নাই বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করা 
যায় না। যুক্তি বা অনুমান ঈশ্বরের বাঁধক নয়, ইহা ইততঃপূর্ক্বে আলোচিত 
হইয়াছে। 

(১) অর্থ বুঝিয়। যে বাক্য বল হয়, এ বাকাই বাক্যার্থ জ্ঞান পূর্ববক, কলকথ বত 

বুঝিয়! যে ধাক্য বলে, উচ্থাই বাক্যার্থ জ্ঞান পূর্ববক। 



তৃতীয় স্তবক। ২২১ 
৯ ও পিস্পাশপীপাপিস্পিসিস্পিস্পিসিশীশািশা সাস্পিস্সি ৩ পালিসিপাসিলাসপাস্পি সপাস্পিসিসসপীপিপাশাশী পিস্পিস্পিস্পী্পিা্সীপীশিপিশিত পিসি তিশা উপ সপ পিপিপি পিসিশপ্পিসিলীসপিসপিসপাস্পাসপতিস্পিসস্চি 

বৈশেষিক মতের উপরে দোষারোপ- 

অনৈকান্তঃ পরিচ্ছেদে সম্ভবে চ ন নির্ণয় | 

আকাঙ্জা সত্তয়! হেতু ধোগ্যাসত্তিরবন্ধানা ॥ ১৩মু 

পরিচ্ছেদে ( এক পদার্থ সমুদায়ে অপর পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞানে ) হেতু 

অনৈকান্ত (ব্যভিচারী) হয়। সম্ভবে (এক পদার্থ সমুদায়ে অপর 

পদার্থের সনবন্ধ-যোগ্যতা জ্ঞানে) নির্ণয় (এক পদার্থে অপর পদার্থের 

সধন্ধ বিষয়ক নিশ্চয় । হয় না। (এই উভয়ই পদীর্থ পক্ষক অনুমানে 
দোষ)। আকাজ্মণ নিজের সত্তাদ্বারা হেতু; যোগ্যতা এবং আসন্তি 

অবন্ধন অর্থাৎ ব্যাপ্ডিশৃন্ভ। ( ইহা পদ পঞ্ষক অনুমানে দৌষ )। 

নিয়মতঃ অর্থ-প্রাপ্তি যোগ্যতা জাবার । 

সাধ্যস্থানে নিযোজিয়া করিলে খিচার ॥ ৬২ 

পদার্থ-পক্ষক স্থলে দোষের উথ্থান। 

সাধনের ব্যভিচার প্রাপ্তির অজ্ঞান ॥ ৬৩ 

অভ্ঞাত-আকাঙক্ষা হেতু শব্দাধীন-জ্ঞানে। 

ব্যাপ্চিশৃন্য যোগ্যাসত্তি দ্বিতীয়ানুমানে ॥ ৬৪ 

উভয় পক্ষেতে দোষ রয়েছে যথার্থ । 

অনুমানে তাই শব্দ, নহে চরিতার্থ ॥ ৬৫. 

কথিত দ্বিবিধ অনুমানের কোনটীই সদহুমান হইতে পারে না। 

প্রথমতঃ পদার্থ-পক্ষক অনুমান সম্বন্ধে বিচার করা! যাইতেছে -বর্দি এক 

পদার্থে অপর পদার্থের প্র।ণ্ডি (সন্বন্ধ) নির়মতঃ ( অর্থাৎ এক পদার্থ 

সমূদায়ে ) লাধ্য হয়) কিংবা যোগ্যত! সাধ্য হয়, অর্থাৎ এক পদের অর্থে 



২২২ কুসুমাণ্তলি-সৌরভ । 
াসপশসটরস্পস্িস্টি পাস সস সিপিবি সপস্প্প্সি সস পেস্ট রী 

অপর পদার্থের সম্বন্ধ-যোগ্যতা বা সম্বন্ধের প্রযোজক-ধর্ম্ম সাধ্য হয়, তবে 

পদার্থ-পক্ষক অনুমানে যথাক্রমে কথিত-হেতুতে ব্যতিচার এবং এক 
পদার্থে অপর পদার্থের সর্থন্ধের অজ্ঞান স্বরূপ দোৰ হয়। তাৎপর্য্য_. 

প্ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর” বলিলে জলে আনয়ন ক্রিয়ার 

কর্তার মম্বন্ধ বোধ হয়, অর্থাৎ জল আনয়ন ক্রিয়ার কর্ম, ইহ| 

বুঝা বাঁয় এবং ঘটে আনয়ন-ক্রিয়ার করণতার সম্বন্ধ বোধ হয় অর্থাৎ 

ঘট, আনয়ন ক্রিয়ার করণ বা সাধন্ ইহা বুঝ| থায়। এই স্থলে বদি 

কথিত অনুমানের দ্বার “ঘট* পদের অর্থ-সমুদায় ঘটে আনয়ন-ক্রিয়ার 

করণতার সম্বন্ধ এবং“জল” শৰের অর্থ-সমুদায় জলে আনয়ন-ক্রিয়ার কর্মতার 

সম্বন্ধ অনুমিতির বিষয় হয়, ইহা স্বকার করা যায় অর্থাৎ সমুদাঁয় ঘটই জগ 
আঁনয়ন-ক্রিয়।র করণ বা সাঁধন এবং সমুদয় জলই 'আনয়ন-ক্রিয়ার কর্ম 

এইরূপ অন্ুমিতি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ছিদ্র-ঘটে জঙ-আনয়ন 
ক্রিয়ার করণতাঁর সম্বন্ধ না থাকাতে, এবং যে জল কদাঁচি আনীত হয় নই 

কিংবা আনিবার সন্তাবনা ও নাই এরূপ জল ও জল শবের অর্থ বলিয়া 

অথচ এরূপ জলে আনয়ন-্রিয়ার কর্ম্মত|র সম্বন্ধ ন| থাকাতে, পুক্ 

পঙ্গোক্ত-আকাজ্জন; আমন্তি প্রভৃতি যুক্ত পদ-স্লারিতত্ব হেতুটা কথিততরূপ 

সাধ্যের ব্যভিচারী হয়। সুতরাং ব্যভিচারী হেতু (রা অন্থুমান প্রমাণের 
সাহ।ব্যে এইরূপ বাক্যস্থলে “ঘট* পদের অর্থ-ঘট সামান্তে “দ্বার1” পদের 

অর্থ-করণভার সম্বন্ধ বোধ এবং “জল* পদের অর্থজলসামান্তে আনয়ন- 

ক্রিয়ার কর্তার সম্বন্ধ বোধ হইতে পারে না। আর যদ্দি এরূপ বাক্য 

স্থলে একপদার্থে অপর পদার্থের সন্বন্ধ-যোগ্যত। ব! সম্বপ্থের প্রয়োজ ক-ধর্ম- 

অর্থাৎ ঘটে জল আঁনয়ন-ক্রিয়ার করণতার সন্বন্ধের প্রয়োজক ধর্ম্-ছিত্রেতর 

ঘটত্ব এবং জলে আনয়ন-ক্রিয়।র কর্তার সন্বন্ধের প্রয়োজক ধর্দ 

আনয়নের অনুপযুক্ত-ল ভিনন-দলতব প্রভৃতি পূর্বপক্ষোক্ত-ন্লমানের 



তৃতীয় স্তবক। ২২৩ 
সস্পাস্পিস্সি্পিরা 

সাধ্য হয়, তাঁহ! হইলে এরূপ অনুমানের দ্বারা একপদার্থে অপরপদার্থের, 

প্রাপ্তি অর্থাৎ “ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর” এইরূপ বাক্যস্থলে ঘটে 

আনরন-ক্রিয়ার করণতার এবং ভুলে আনয়ন-ক্রিযার কর্মমতারাস্বন্ধ বোধ 

সম্পন্ন হয় না অর্থাৎ “ঘটের দ্বারা জল আনয়ন কর” এইরূপ বিশিষ্ট বোধ 

অস্বীকাব করা হয়। সুতরাং শবের দ্বারাই বিশিষ্টান্থতব হয়। ইহা অবশ্য 

স্বীকাঁর করিতে হয়। 

দ্বিতীয় প্রকার অন্ুমানে অর্থাৎ পদপক্ষক-পূর্বোক্তরূপ অন্ুমানে 

মিলিতূপে আকাজ্ঞণ, আসন প্রতৃতিই হেতু ; অন্যান করিতে হইলে 

হেতুর জ্ঞান থাকা আবগ্তক, স্থৃতরাং পৃথ্বপক্ষোক্ত দ্বিতীয় প্রকার 

অনুমান করিতে হইলে আকাজ্মন, আসি প্রভৃতির জ্ঞানের অপেক্ষা 

অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত: শব্ব-শ্রবণের পরে একপণদার্থে অপর- 

পরার্থের সম্বক্ধ বোধে অর্থাৎ বিশেষণ বিশেয্রূপে পদার্থ সকলের 

বিশিষ্ট[ন্ুভবে আক।জ্জ। স্বরূপতঃ হেতু অর্থাৎ নিজের জ্ঞুনের অপেক্ষা 

না রাখিয়া সত্তা বা বিদ্যমানত! দ্বারাই হেতু হইয়। থাকে, অর্থাৎ বাকাটা 

শ্রোতার জিজ্ঞাসিত-অর্থের জ্ঞাপক হইলেই উহা দ্বার! অর্থ বোঁধ হয়, শব- 

জন্-বিশিষ্টান্ুভবে আকাক্ষা জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই (১)। সুতরাং 

আকাজ্ষাকে হেতু করিয়া অনুমান-প্রমাণের সাহাঁধো একপদার্থে অপর- 

পদার্থের সম্বন্ধ বোধ ঝ। বিশিষ্টান্থভব সম্পন্ন হইতে পারে না। যদ্দি বলা 

যায় এই দোষে আকাঙ্ষা হেতু না হউক্, শবের অতিরিক্-প্রামাশ্য-বাদীর 
মতে ও যোগ্যতা এবং আনঞ্ধি প্রভৃতি শাব্ব-বোধের অর্থাৎ শব্দ-জন্তয 

(১) জিজ্ঞাসিত না হইয়। বলিতে নাই, হৃতরাং বাক্য-প্রয়োগ স্থলে শ্রোতার 

বিজ্ঞাপ! থাক! আবশ্ঠক ; জিজ্ঞাস! জ্ঞানের আবগ্কত| নাই, অর্থাৎ আমি বুঝিতে ইচ্ছ। 

( ভ্িজান1) করিয়াছি, শ্রোতার এরপ জ্ঞানের আবগ্তকত| নাই। বক্তা, জিজ্ঞাসিত 

বিষয় বিলেই আদ যোগাত। ্রসৃতি যুক্ত-বাঁক্যের দ্বার। অর্থ বোধ হয়। 



২২৪ কুস্থুমাপ্ললি-সৌরভ। 
পিপিপি সিসি সিসি িস্পাপাশিসি সি িসিসিসিসিস্টি সি সস সিসি সিস্পিসপিসপিাস পিপিপি পিসি সিসি সিসি সিসি পিসি 

বিশিষ্টান্বভবের কারণ বলিয়। মিলিতরূপে যোগ্যতা এবং আসততিকে হে 

করিয়। পূর্বপক্ষোক্ত পদ্রপক্ষক-অন্ুমানের দাহাঁধ্ে বিশিষ্ট বোধ অর্থাৎ 

একপদার্থে 'অপরপদার্থের স্ন্ধ বোধ সম্পন্ন হইতে পারে) শব্দের অতিবিক্ত- 
প্রামাণ্য স্বীকার করা অন্যবশ্তক। ইহাঁও সঙ্গত নহে, কারণ _আকাঙ্া 

বাদ রাঁখিয়৷ যোগ্যতা এবং আসত্তি উভয়কে হেতু করিলে নিরাকাজ, 

পদান্তর্ডাবে যোগ্যতা এবং আাসন্তি এই উভয় ব্যতিচারী হয়।) একটা দৃষ্টান্ত 

ছারা বুঝান যাইতেছে-যেমন বল! হইল “পুত্র রাজার, “পুরুষকে অপসারণ 

কর” এইরূপ সন্নিহিত বাক্যঘয় স্থলে “পুল্র' এই বাক্যের দ্বারা ডথা(পত 

«পুত্র কাহার”? এইরূপ আকাঙ্কার পিবৃত্তি হয় “রাজার” এই বাক্যেরদ্বাবা 

এবং “পুরুষকে” এই বাক্যের দ্বারা উত্থাপিত পকি করিতে হইবে” এইরূপ 

আকাজ্জার নিবৃত্তি হয় “অপসারণ কর” এই বাক্যের দ্বারা, স্থতরাং “পুত্র” 

পদ ও প্রাজার” পদ-এই উভয় পরম্পর আকাজ্ঞা বিশিষ্ট এবং “পুরুষকে 

প্র ও ণ্অপমারণ কর” পদ-এই উভয় পরস্পর আকাজ্জা বিশিষ্ট। 

“রাজার” এই পদের সহিত “পুরুষকে” এই পদের আকাজ্ষ। নাই, 

যেহেতু “রাজার” এই পদের দ্বারা উত্থাপিত “রাজার কি?” এইরাগ 

আকাজ্কার নিবৃন্তি “পুরুষকে” এই পদের দ্বারা হয় না। কিন্ত উক্ত 

স্থলে “রাঙ্গার” এবং '*পুরুষকে” এই পণ দ্বয়ের অব্যবধানে উচ্চারণ 

বা সান্নিধ্য আছে বলিয়া আসন্তি আছে এবং “পুরুষ” এই পদের অর্থে 

“রাজ” পদার্থের সম্বন্ধ জ্ঞান সম্ভবপর বলিয়া যোগ্যতা আছে,অথচ'*পুরুখ” 

এই পদের অর্থে “রাজ” পদার্থের সন্ন্ধ জ্ঞান পূর্ববকত্ব সাধ্যটা নাই অর্থাৎ 

বক্ত৷ “রাজার পুরুষ” এইরূপ বুঝিয়া এ বাক্য বলে নাই; সুতরাং পা 

পক্ষক-অনুমানে ও মিলিত যোগ্যতা এবং আসত্তি ( অর্থাৎ যোগ্যতা এবং 

আসত্তি এ উতয়) স্বরূপ হেতুটা “পুত্র রাজার* “পুরুষকে অপসারণ কর 

এই বাক্য ছয়ের অংগীতৃত “রাজার পুরুষকে” এই সমূদবায়ে আছে বলিয়া 
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ব্যাপ্তি শৃন্ত অর্থাৎ ব্যভিচারী । ( ব্যভিচারী-হেতু দ্বারা পূর্বপক্ষো্- 
অনুমানের সাহায্যে বিচার স্থলে বিশি বোধ সম্পর হইতে পারে লা। 
সুতরাং শবের অতিরিক্ত-প্রামাণ্য অবশ্ শ্বীকার করিতে হয়| অনুমানের 

দ্বারা শব চরিতার্থ হয় না অর্থাৎ শব্ধ স্থলে অনুমানের দ্বারা শবার্থের 

বিশিষ্ট বোধ বা অনুভব সম্পন্ন হইতে পারে না।) 

শঙ্ধ অনুমানের অন্তর্গত, এই বৈশেষিক মত নিরাস করিয়া লৌকিক- 

শব্ধ অনুবাদক মাত্র সুতরাং অপ্রমাণ, এই প্রভাকর মত নিরাস করিবার 
অভিপ্রায়ে প্রভাকর মত উ।পিত হইতেছে-- 

বেদ-বাক্য নিত্য, তাই প্রমাণে গণন]। 

লৌকিক-বাক্যেতে হয় বিষয় বর্ণনা ॥ ৬৬ 
আগ্তের উকতি জ্ঞান অপেক্ষিত ব'লে। 

পুর্বে জ্বীত অনুমানে বুঝিবে কৌশলে ॥ ৬৭ 

আন্তকে করিয়া পক্ষ কিংবা অর্থ চয়। 

যথাযথ হেতু মূলে সংসর্গ-নির্ণয় ॥ ৬৮ 
পশ্চাতে সমর্থ শব বিষয়-জ্ঞাপনে। 

অনুবাদ-হেতু তাই প্রমাণে না গণে ॥ ৬৯ 

প্রভাকর মত বটে অতি চমৎকার । 

কতক প্রমাণে গণ্য, কতক অনার ॥ ৭০ 

বেদ, বাঁকা, নিত্য অর্থাৎ অপৌরুষেয় ; বেদের বক্তা কেহ নাই 

সুতরাং বক্তার জ্ঞানের বিশেষণ রূপে বেদার্থের অন্যান অর্থাৎ যেহেতু 

বেদ, আপ্ডোক্ত, সেই হেতু বেধ-ব্ক্ত! বেদার্থের হথার্থ জ্ঞানবান্: এরূপ 

অনুমান সম্ভবপর নয় বলিয়া বেদ-বাক্য সকল অনুবাদক অর্থাৎ প্রমাণা- 

৫. 



২২৬ কুন্থুমাঞ্জলি-সৌরভ। 
সিসি সিসি পপাসপাসিসপাসপাস্পাস্পাসিপসপাস্পিস্পিস্পি্সিস্পিস্পিস্পাসেসিস্পিস্পিসপাস্পিস্পাসিতিস্পিসিস্পিস্পিপসিসপাস্পিস্াসছি 

স্পাস্পিস্পাসিাসিত 

স্তরের দারা জ্ঞাত-বস্তর জ্ঞানজনক, ইহা! বলা যায় না, বেদ প্রমাণ (১)। 

অপর--লোৌকিক-বাক্যের দ্বারা বাক্যার্থের বর্ণনা বা অনুবাদ 
মাত্র হয় বলিয়া লৌকিক-বাকা অপ্রমাণ। তাৎপর্য 

লৌকিক-বাক্য শ্রবণে শ্রোতার বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ জান হইতে 

হইলে, শ্রুত-বাক্যে শ্রোতার আপ্তোক্রত্ব-নিশ্য় (বক্তা বাক্যার্থ 

থার্ঘরূপে বুঁঝয়াই বাক্যটা বলিয়াছে, এরূপ নিশ্চয়) হওয়া আবশ্তক 

অর্থাৎ বথার্থবূপে বুঝিয়াই বক্ত। বাঁকাটা বলিয়াছে, শ্রোতার এরূপ 

নিশ্চয় হইলে, শ্রত-বাকের দ্বারা শ্রোতার বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান 

হইয়া থাকে । স্বতরাঁং একটু প্রণিধান 'করিলেই বুঝা যায় যে 

লৌকিক-বাক্য শ্রবণে, শ্রোতার বাক্যার্থ-জ্ঞান প্রথমতঃ অনুমান-প্রমাণের 

সাহায্যেই হইয়া থাকে । কারণ-- এই মকল বাক্য অর্থাৎ শ্রত-বাক্য। 

আপ্ত ( বাঁক্যার্থের যথার্থ জ্ঞানবান্ পুরুষ ) কর্তৃক উক্ত», এরূপ বুৰিলে, 

শোতার প্রথমতঃ “যেহেতু বক্তা! বথার্থরূপে 'বুঝিয়াই বাক) বলিয়াছে, 

সেই হেতু বাক্যার্থের যথার্থ জ্ঞানবানত এরূপ আগ্ুপক্ষক- 

অনুমানের দ্বারা পরম্পরা অর্থাৎ বক্তার বাক্যার্থ-জ্ঞানের বিশেষণ 

রূপে বাক্যার্থটা অনুমতির বিষয় হইয়া থাকে ; কিংবা “যেহেতু এই 

বাক্যের (শ্রুত-বাক্যের ) অন্তর্গত পদের অর্থ সমুদয়, যথার্থ জ্ঞানের 

বিষয়, সেট হেতু এই সকল পদার্থ ( অর্থাৎ শ্রুত-বাকোর অন্তর্গত পদের 

দ্বারা উপস্থিত অর্থ সকল) পরম্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট” এইরূপ পদার্থ 

(১) মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে ইহ! বণিত হইয়াছে, বিশেষত; শবর-ভাষ্যে 

এন্বন্ধে বিশেষ্নপেই বিচার কর! হইয়াছে। যাহার! এতৎ সম্বন্ধে বিশেষরূপ জানিতে 

ইচ্ছ। করেন, তাহার! এস্থানটী এন্থলে দেখিয়। লইবেন। এখানে বিস্তারিত বলিতে 

গেলে গ্রন্থ কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়। যায় সুতরাং প্রভাকর মতের সার সঙ্কলন মাত্র কর 

হইল। 
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স্পর্পার্পিি পাশাপাশি শিস 

গক্ষক-অনুমানের দারা প্রথমতঃ সাক্ষাৎ্ভাবে বাক্যার্থটা শ্রোতার 

অনুমিতির বিষয় হইয়। থাঁকে। তৎপরে বাক্যের সামথ্য-আকাক্কা, 
আসত্তি, যোগ্যত। প্রভৃতি দ্বার| পুনরায় বাক্যার্থের জ্ঞান হয়। সুতরাং 

লৌকিক-বাঁক্য সকল প্রম(ণান্তরের ছারা জ্ঞাত-বস্তর জ্ঞানজনক অর্থাৎ 

অনুবাদক বলিয়া প্রমাণ হইতে পারে না। ১1 তবেই দেখা 

যাইতেছে যে প্রভাকর মতে কতকগুলি বাঁক অর্থাৎ বেদবাঁক্য অগৃহীত- 

গ্রাহী বলিয়। অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা অন্ঞাত-বস্তর যথার্থ জ্ঞান জনক 

বলিয়া! প্রমাণ এবং কতকগুলি বাকা অর্থাৎ লৌকিক-বাঁক্য সকল গৃহীত- 

গ্রাহী বলিয়া অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দারা জ্াতি-বস্তর জ্ঞানজনক বলিয়া 
অপ্রমাণ। 

স্পা 

(১) যাহ। প্রমাণাস্তরের ছার। জ্ঞাত-বনস্তুর জ্ঞানজনক অর্থাৎ বাহ! স্বয়ং প্রথমতঃ 

বথার্থ জ্ঞান জন্মাইতে অনমর্থ, তাহ। প্রমাণ হইতে পারে না। কারপ-_যাহা ফলবৎ 

প্রবৃত্তির কিংবা ফলবৎ নিবৃত্তির সম্পাদক, তাহাই প্রমাণ । বিষয়টা যথাথ রূপে বুঝিয়! 

প্রবৃত্ত হইলে বস্তুতঃ বিষয়ের প্রাপ্তি কিংবা হান বা ত্যাগ হয় বলিয়! প্রবৃত্তি কিংবা নিবৃত্তি 

ফলবৎ অথাৎ সফল হয়। ঘট বস্ত্রটীকে যথাথ রূপে বুঝিঝ়া প্রনৃত্ব হইলে বস্তুতঃ ঘটের 

লাভ হয়, প্রবৃত্তি ফলবৎ হয় । সর্পটীকে যথার্থ রূপে বুঝিয়! নিবৃত্ত হইলে বস্তুত ; সর্পের 

পরিত্যাগ হয়, নিবৃত্তি সফল হয়; সুতরাং যাহা প্রথমতঃ বিষয়টাকে যথার্থ রূপে বুঝাইতে 

সমর্থ, তাহাই বাস্তবিক এমাণ। লৌকিক-বাক্যস্থলে প্রথমতঃ অন্্মানকেই সফল- 

প্রবৃত্তি কিংব! সফল-নিবৃত্তির সম্পাদক বলিতে হয়, লৌকিক-শব্দে সফল-প্রবৃত্তি 

কিংবা সফলল-নিবৃত্তির সম্পাদকত! স্বীকার করিবার আবশ্তকত। নাই; বেদবাক্য স্থলে 

প্রথমতঃ অনুমানের দ্বারা অর্থবোধ সম্ভব পর নয ৰলিয়! এস্থলে বেঙ্গ-বাক্যকেই সফপ- 

প্রবৃত্বির সম্পাদক বগিতে হয়; সুতরাং বেদবাক্য সকল প্রমাণ । বেদ, নিত্য বলিয়া 

বেদে শ্রোতার জাপ্তোক্ত-নিশ্চয় অধ্1"বেদ, বেদার্থের যথাথ” জ্ঞানবান্ পুরুষ-কর্তৃক 
উক্ত, এরগ নিশ্চয় সম্ভবপর নয়। সৃতরাং যেহেতু বক্তা, যথার্থ বুঝিয়। বেদ বলিয়াছে, 
সেই হেতু বেদ-বক্তা বেদার্ধের যথার্থ জানব|ন্” ঞ্রূপ অনুমান সম্ভব গর নয়ঃ এমত 
অবস্থায় বোধাক্যের দ্বারাই শ্রোতার প্রথমতঃ বেদাথের জ্ঞান শ্বীকার করিতে হয়। 
ইহাই প্রভাকরের গৃঢ়াতিসন্ধি। 



২২৮ কুন্গুমাঙজলি-মৌরত। 
পিস সস সমস 

প্রতাকর মতের উপরে দোষারোপ-_ 

নির্ণীত শক্তে ব্ণক্যাদ্ধি প্রাগেবার্ঘস্য নির্ণয়ে । 
ব্যাপ্তি-্মৃতি বিলম্বেন লিঙ্গ স্যৈবানুবাদিতা ॥১৪ মু। 

( বেদে) নির্ণাত-শক্তি বাক্য হইতে প্রথমতঃ অর্থ-নির্ণ় (নিশ্চয়) 

হয় বলিয়া এবং ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিলম্ব বশতঃ লিঙ্গেরই (অনুমাঁনেরই ) 

অনুবাদকত। 

যাদৃশ সামগ্রী বশে বেদে অর্থ জ্ঞান । 
সেই হেতু লোক বাক্য বটে পরমাণ ॥ ৭১ 

 অনুমানে ব্যাপ্তি জ্ঞান অপেক্ষিত বলে। 

অনুমান-অনুবাদ বুঝিবে কৌশলে ॥ ৭২ 

কথিত যুক্তিতে লৌকিক-বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে না । কারণ 
প্রভাঁকর মতে বেদবাঁক্য স্থলে বেদে আন্টোক্ত নিশ্চয় কারণ নয়; 
লুতরাং জাপ্তোক্তনিশ্যয়ের অপেক্ষা না! রাখিয়াই বেদবাকা সকল 

আকাঙ্ষা, আসত্তি যোগ্যতা গ্রভৃতি সামগ্রী বা কারণ সমষির বলে অর্থাং 

সহকারিতাঁয় অর্থ বোধ জন্মাইয়া থাকে |), (এত এমৃত অবস্থায় যাদৃশ 

সামগ্রী বা কারণ সমূহের অর্থাৎ আকা! প্রভৃতির সহক্কারিতায় বেদ- 
বাক্যের দ্বারা অর্থের বোধ হইয়! থাঁকে) এরূপ কারণ সকরের সহকারি- 

তায় লৌকিক-বাকোর দ্বারাও অথ বোধ হইতে বাধা, ._খাকিতে 

পারে ন না 11] কারণ_বৈদবাক্হৃলে দ্মাত্োক্- নিশ্চয়ের অপেক্ষা না 

রাখি আকাক্ষা প্রভৃতি কারণ সমূহের সহকারিতায় প্রথমতঃ বর্ঘ 

€বোধে শষের নাম অবধারিত বলিয়া) লোকিক-বাক্য স্থলেও আগ্োড' 

নিশ্চয়ের অপেক্ষা না রাখিয়। আকাজ্া প্রভৃতি কারণ সমুহের সহকারিতাঃ 
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প্রথমতঃ অবোধ অনস্তাবিত হইতে পারে না) তুল্য যুক্তিতে লৌকিক- 
বাক্যকেও প্রমাণ বলিতে হয়। | আ অপি প্রভার মতে শব শ্রবণের 
পরে শ্রোতার অন্মানের আকার যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এরূপ 

শশী শিশির 

অনুমান করিতে হইলে, অনুমানে হেতু, সাঁধা, এবং ব্যাপ্তি বিষয়ক ভ্ঞান, 
আবস্তক বলিয়া শব- শ্রবণের অনেক পরে শবাথের জ্ঞান স্বীকার 

করিতে হয়, কিন্তু শব্দ-শ্রবণে তত বিলঙ্বে শ্ার্থের জ্ঞান হওয়া 'অনুতব 
বিরুদ্ধ তপেক্ষায় অনেক পূর্বেধ শব্দার্থেব জ্ঞান হইয়! থাকে । স্ৃতরাঁং 
শব স্থলে অনুমানই অনুবাদক অর্থাৎ শব্দের ছার! ভ্াত-বস্তর ভ্ঞান- 

সম্পাদক বলিয়। অপ্রমাণ, ইহা অবস্ঠ স্বীকার করিতে হয়। - 

পৃঃ আন্তোক্ত-সংশয় কিংবা অভাব-প্রত্যয়। 

শবে প্রতিবন্ধ'তাহ আপ্তোক্ত-নিশ্চয় ॥ ৭৩ 

শীববোধউপযোগী প্রভাকর মতে । 

অনুবাদ হয় মাত্র লৌকিক বাক্যেতে ॥ ৭৪ 
প্রথমতঃ অনুমানে বাঁকার্থের জ্ঞান। 

অবশ্] স্বীকার্যা, তাই শব অগ্রমাণ ॥ ৭৫ 

ইহা প্রভাঁকর মতের পুনরাশঙ্ক। ; আত-লৌকিক বাক্যে আপ্তোক্তত্ব- 
ংশয় হইলে অর্থাৎ বক্তা বাঁক্যার্ বথার্থরূগে বুঝিয়। বাক্যটা বলিয়াছে 

কিনা ? ইতাঁদিরূপ সংশয় হইলে কিংবা আপ্োক্তত্বের অভাঁব-প্রত্যর হইলে 

অর্থাৎ বক্তা যথার্থরূপে বুঝিয়। বাঁকাবলে নাই ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হইলে, 

এপ বাঁফোর দ্বারা শ্রোতার বাক্যার্থ-বিষয়ক বিশিষ্ট-্তান হয় না। 

সতরাং লৌকিক-বাক্যস্থলে অ্রঁত-বাক্যে শ্রোতার আপ্তোত্ত্ব-নিশ্চয়কে 

শা্বোধের কারণ বলিতে হয়। এমত অবস্থায় লৌকিক-বাক্যের দ্বারা 
অথবোধ করিতে. হইলেই প্রথমতঃ শ্রুত-বাক্যে শ্রোভার-আপ্রোক্তত্ব 
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নিশ্চয় আবশ্যক বলিয়া লৌকক-বাঁক্যের দ্বারা অনুবাদ মাত্র হইর়। 

থাকে । তাৎপর্যয-_ আপ্ত-যথাথ শ্রানবান্, আপ্তোক্তত্ব কিনা আগ্তকত্তক 

উক্তত্ব বা! বাক্যার্থ বিষয়ক যথা থ” জ্ঞানবৎ পুরুষৌচ্চরিতত্ব, অথাৎ যথাথ- 

রূপে অথ বুঝিয়া বক্তার বাক্য বলা। |লৌকিক-বাক্য স্থলে বাক্য শুনিয়া 

শ্রোতা যদি নিশ্চয়রূপে বুঝে যে এইবাক্য) আপ্রোক্ত অথাৎ বন্ত। 

বাক্যার্থটাকে যথাথ'রূপে বুঝিয়াই ৰাক্যটা বলিয়াছে, শ্রোতার যদি এরূপ 

নিশ্চয় হয় তাহ! হইলে, ক্রত-বাক্র দ্বার শ্রোতার শাকবোধ অথাং 

বাকযাথ-বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে । শ্রুত-বাক্যে শ্রোতার এবপ 

আপ্তে ক্রত্ব-নিণ্চয় অনুমান প্রমাণের সাহাঘয ব্যতীত হইতে গারে না।১। 

সুতরাং লজৌকিক-বাকোর দ্বাব৷ অথবোধ করিতে হইলেই অনুমান গ্রমাণের, 

সাহায্যে প্রথমতঃ শ্রোতাকে বুঝিয্। লইতে হয় যে অর্থাৎ শ্রোতার অন্থুমিতি 

করিতে হয় যে, এই বাক্যটা আপ্যোক্জ অর্থাৎ বাক্যার্থ-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানবং 

পুরুষোচ্চরিত.অর্থাৎ বক্ত! বাঁক্য।্৫ ঘথরূপে বুঝিয়াহ বাক্যটা বলিয়াছে। 

এমত অবস্থায় পরম্পরা বিশেবণরূপে অর্থাৎ বাক্যার্থ বিষয়ক যে বক্তার 

(১) বাক্যটা আপ্তোক্ত। ইহা শ্রোত'র প্রত) জ্ঞানের বিষয় নয়) অর্থাৎ কোনও ব।ক্য 

চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইত্ত্িয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না যে ৰাঁক্টী আপ্তোন্ত। 

“এই বাক্য আগ্োক্ত, ইতযাপি শব্ান্তর ন| থাকিলে ও অর্থাৎ বাক্যটী আপ্ত-কতুক উক্ত 

ব। গাপ্ত ইহা বলিয়াছে ইত্যাদি শ্রোতাকে ন| বলিলেও শ্রত-শব্দের ছার! শ্রে[ভার 

অথবোধ হইয়! থাকে, স্বতর।ং ইহ] অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, শব্দ শুনিলে শ্রোত। 

নিজেই অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে শ্রুত-বাক্যে আপ্তোক্তত্ব নিশ্চয় অর্থাৎ “'বাকাটা 

আত্তোক্ত এইরূপ অন্নমিতি করিয়া পরে বাক্যের দ্বার! অথ বুঝিয়া থাকে । শ্রোতার 

অনুানের আকার--এইবাক্য, আত্তোক্ত। যেহেতু সংবাদি-প্রবৃত্তির জনক। 

বাক্যার্থটীকে বুঝিয়া প্রবৃত্ত হটলে যদি বস্তুতঃ অর্থের লাভ হয় তাহা হইলে এরূপ 

প্রবৃন্তিকেই সংবাদি খলা হয়| 



তৃতীয় স্তবক। ২৩১ 
রী 2 225522258 

বথা্থজ্ঞানঃ তদংশে বিশেষণরূপে বাক্যার্থটী প্রথমতঃ শ্রোতার এপ 
অন্ুমিতির বিষয় হইয়। থাকে । ১। তবেই দেখা যাইতেছে যে লৌকিক- 

বাক্য স্থলে শ্রোতা প্রথমতঃ অন্ুমান-প্রমাণের সাহাব্যে বাক্যার্থ বুঝিয়া 

পরে এ্ত-বাক্যের দ্বারা পুনর্বার অর্থবোধ করিয়া থাকে! সুতরাং 

ঠ্[্কিক-বাক্য পকল গৃহীত-গ্রাহী অর্থাৎ প্রমাণাস্তরের (অনুমান 

প্রমাণের ) দ্বারা জ্ঞাত-বিষয়ের ভ্ঞানজনক বলিয়া অনুবাদক মাত্র, ইহা 

প্রাণ হইতে পারে না।] ২। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা 
পক ৯ 

লি স্৮্ 

/ 

(১) “এই বাক্য (শ্রুহ-াক্য) বাক্যার্থ বিষয়ক বথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুযোচ্চরিত”” 

ই৬)। চার যে শ্রেহ্-অন্থামাতি, ইহার বিশেষ্য শ্রত-বাক্য। বিশেন্টীভূত-বাক্যে বিশেষণ 

হ৪তছে-আপ্তোক্তত্ব অর্থাৎ বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুধোচ্চরিতত্ব ; এই যে 

[বশবণ, উহ| ঘটত্ব, পটত্ব, প্রভৃতির মত একটী অখণ্ড বা! অবিশিষ্ট পদার্থ নহে। 
তত একটা দ্বার। অপরটা ।বশেধিত হইয়! অর্থাৎ বাক্যার্থের ছবার। যথার্থ জ্ঞান, ষথার্থ 
জব দ্বার বন্তৃ-পুরুষ, এবং ব্ৃ-পুরুষের দ্বারা উচ্চরিতত্ব বা উচ্চারণ, বিশেষিত হইয়। 

একটা এখগ্ড ব| বিশিষ্ট পদার্থ । থেহেতু “বাক্যার্থ বিষয়ক যধার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষোচ্চ রিত” 

এঃকণ বললে উচ্চারতত্ব বা উচ্চারণটীকে পুরুবের, পুরুষকে যথার্থ জ্ঞানবান্, যথার্থ 

জানটাকে বাক্য।্থের বা বাক্যার্থ বিষয়ক বলিয়াই বুঝা বায়। হুতরাং বাক্যাথটা 

বাকা বিদয়ক যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুযোচ্চরিতত্ব-স্ববূপ আপ্রোক্তত্বের অন্তগতি, ইহ। অবশ্য 

খকার কারঠে হয়। অন্তর্গত বন্তকে বিষয় ন| করিয়া সমষ্টির জ্ঞান অসম্তব | যেমন-_ 

রক্ত-বন্ত্, ইহার অন্তর্গত রক্তত্ব ব| রক্তরূপ, রক্তরূগ বিষয় না করিয়! “রদ্বস্্র” ইত্যা- 

কার বিশিষ্ট জ্ঞান হয় ন। | স্বৃতরাং “এই বাক্য, আত্তোক্ত ব| বাক্যার্থের যথার্থ জ্ঞানবৎ 

পুকযোচ্চরিত” ইত্যাকার অনুমিতির বিধর-যবার্থ জ্ঞানাংশে বাক্যার্থটা অবশ্ঠ বিষয় 

হটযা থাকে । একটী দৃষ্টান্ত রা বিশদ কর! যাইতেছে--*পর্বত বহমান” এই 
একটী বাকা; “এই বাকা, বহিবিশি্ট-পর্বত-বিষঘ্বক যথাথ-জ্ঞানবৎ-পুরুযোচ্চরিত, 

এইকপ অন্ুমিতিই এস্থলে শ্রোতার আপ্তোক্তান্বমিতি ব৷ আপ্তোক্তত-নিশ্চয়। বত্ৃ- 

পুক'নর যথার্থ জ্ঞানাংশে বাক্যাথ-বহ্িবিশিষ্ট পর্ববত, এস্থলে শ্রুত-বাক্যে শ্রোতার 

আপ্তোক্ততন্নমিতির বিষয়। সুতরাং এস্থলে শ্রোতা আপ্তোভত্বের বা+পর্ববত বহিযান্”এই 
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যাইতেছে--মনে কর বলা হুইল “পর্বত বহমান” এই বাক্য শুনিয়া 

প্রথমতঃ শ্রোতার ষদি নিশ্চয় হয় যে "এই বাক্যটা আপ্তোক্ত” অর্থাৎ 

বাক্যার্থ ষে বহিবিশিষ্ট-পর্বত, তদ্বিষয়ক যথার্থ-জ্ঞানবৎ-পুরুষোচ্চরিত 

অর্থাৎ ৰক্তা বহিবিশিষ্ট-পর্বত যথার্থরূপে বুঝিয়াই বাকাটী বলিয়াছে, 

তাহা হইলে এই বাকোোর দ্বারা শ্রোতার বাক্যার্থ-বস্থিবিশিষ্ট পর্বত 

বিষয়ক জ্ঞান হইয়া খাকে । এই যে বাক্যার্থ জ্ঞান, ইহাই শান্দ বোধ। 

শ্রোতার কথিত রূপ আপ্তোক্তজ্ঞান অনুমান প্রমাণের সাহাব্যেই হইয়া 

থাকে (১) এবং এ জ্ঞানের ( আপ্োক্রান্মিতির ) পরম্পর! অর্থাৎ বঞ্তাব 

যথার্থ জ্ঞানাংশে বিশেষণরূপে বিষয় হয় বহিখিশিষ্ট-পর্বত। সুতরাং 

শ্রোতা প্রথমতঃ অনুমান প্রম।ণের সাহায্যে বহ্িবিশিষ্ট-পব্ধত বুঝিয়া 

অর্থাৎ বহিবিশিষ্পর্ষত বিষয়ক অন্মিতি করিয়া, পরে “পব্বত বহিমানও, 

এই বাক্যের দ্বার! পুনর্বার ৰাক্যার্থ-বহিবিশিষ্ট-পর্বত বুঝিয়া থাকে। 

তবেই দেখ! যাইতেছে প্রথমতঃ অনুযান প্রমাণের দ্ব।রা বিজ্ঞাত-ডি 

বিশিষ্ট-পর্বতই "পর্বত বহিমান্, এই বাক্যের দ্বারা পরে বিজ্ঞাত 

হইয়া থাকে। সুতরাং “পর্বত বহিমান্” এই লৌকি ক-থাক্য অনুবাদক 

বা 1 গৃহীতগ্রাহী অর্থাৎ ও ্রমাণান্তরের দ্বারা বিজঞাতবনতর জ্ঞানজনক বিয়া 

প্রমাণ হইতে পারেনা । 

উ-ন্যস্ত পুংদূষণীশঙ্ধৈঃ ম্মারিতত্বাৎ পদৈরমী । 
অন্থিতা ইতি নির্ণীতে বেদস্তাঁপি ন তৎ কুতঃ ॥১৫ মু 

বাক্যের অথ যে বাহবা পর্বত তদ্দিমু়ক বথার্' জ্ঞানবৎ পুরুযোচ্চরিতত্বের অন্তর্গত" 

যথাখ জ্ঞানাংশে বিশেষণরূপে বাক্যাখ-বহবিশিষ্ট পর্বত, অনুমান প্রমাণের নাহায্যে 

বুঝিয়া, পরে "পর্বত বহমান” এই বাকোর দ্বার! পুনঃ বন্ধিবিশিষ্ট-পর্ববতটাকে বু'ঝরা 
থাকে) সুতরাং "পর্বত বহমান), এই বাক্য গুনিলে প্রথমতঃ বাক্যাথ -বন্িবিশিষ্ট 
পর্বত, শ্রোতার অন্থমিতির বিষয় হয়। 
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ব্যস পুংদুষণা শঙ্কা-শূন্ঠ পদ সমুহের দ্বারা ( পুরুষের দোব-ভ্রম, গমাদ 

প্রভৃতির আশঙ্কা-শৃ্ত বাকের দ্বারা ) দ্মারিতত্ব হেতু, এই সকল ( বেদার্থ 
সমুদয়) পরম্পর অন্বিত (সম্বন্ধ বিশিই )) এইরূপ নিশ্চয় বশতঃ বেদের ও 

(অনুবাদকত দোষ ) কেননা হইবে? 

উ---পুংদূষণ-শঙ্ক। শুহ্য শবদ-স্মারিত। 

পদার্থে সন্বন্ধবন্ পৃর্যে অনুমিত ॥ ৭৬ 

লোক-বাক্যে অনুবাদ সেই হেতু যথা । 

বেদবাক্ে দেই দোষ নাহক অন্যথা ॥ ৭৭ 

ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতিই বক্ত-পুরুষের দোষ, পুরুষ-দোষাশঙ্কা-শূহ্) 

শবের দ্বার! অর্থাৎ বক্তা ভ্রম কিংবা প্রমাদ বশতঃ বাক্য বলে নাই, 

বাক্যার্থটা যথার্থ রূপে বুঝিয়াই বাক্য বিয়াছে, এইরূপে নিশ্চিত শবের 

দ্বার স্মারিত (স্থতির ব্যিয়) হেতু পদার্থ সমুদায় পরস্পব সম্বন্ব-বিশিষ্ট) 

এইরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বা্ঈ| প্রথমতঃ পদাথ সকলে পরস্পরের সম্বন্ধ 

অন্থমিত হয় বলিয়া লৌকিক-বাক) সকল যেরূপ অগ্রমাণ, অনুবাদক মাত্র) 

তদ্ধপ তুল্যযুক্তিতে বেদবাঞ্য সকলকেও সরাদিক অগ্রমাণ বলা যাইতে 

পারে, ইহায় অন্যথা হইতে পারেনা । !তাৎপধ্য--বেদবাঁকেের দার! 

বেদার্থের বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে হইলে, বেদবাক্যে অপৌরুষেয়ত্ব-নিস্চয় 

অর্থাৎ বেদবাক্য পুরুষবিশেষ-কর্তুক উক্ত নয় অর্থাৎ নিত্য, এরূপ 
নিশ্চযর়কে তুল্য যুক্তিতে কারণ বলিতে হয়। এমত অবস্থায় “যেহেতু 

বেদার্থ সকল অপৌর্ষেয়-বাক্র ছারা ন্মারিত, সেই হেতু পরস্পর 
সনবন্ধযুক্ত, এরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বার প্রথমতঃ বেদার্থের বিশিষ্ট জ্ঞান 

হইতে পারে বলিয়া) বেদবাক্য-সকলেরও অন্ুবাদকতা অস্বীকার 

করা যার ন্রা, অর্থাৎ প্রমাণাত্তরের ছারা জাত-বস্তর জ্ঞানজনক বলিয়! 

বেদবাক্য সক্কেও অনুবাদক, অপ্রমাণ বলিতে হয়। “অশ্বমেধেন 

সম সিসি ৯০৮ ৭ সিসি ১ 
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যজেত" এই একটী ব্দে-বাকা, ইহা অপৌরুষেয়;) এই বাক্য শ্রবণে 

প্রথমতঃ ইহার প্রত্যেক পদের অর্থের ( অশ্বমেধ সংজ্ঞা, বাগ, ইষ্ট-সাধনত্ব, 

রৃতি-সাধ্যত্ব, গুরুতর ছুঃখের মজনকত্ব প্রস্তুতির )ম্্রণ হয়, (১) তৎপরে 

এ সকল হা পরম্পর সম্বন্ধ বোধ অর্থাৎ রি জ্ঞান অর্থাৎ 'অশ্বমেধ 

ই ট থাকে। তি ট*্০ ই সকল নথি 

অপোরুষেয়- -অশ্বমেধেন যজেত এই ব্দে-ৰাঁকোর অন্তর্গত শবের বারা 

্মারিত বণিয়া প্রথমতঃ ই “যেহেত এই. সকল পদার্থ, অপৌরুষের শ শবের 

দ্বারা | স্মারিত, ॥ সেই হেতু পরদ্পব ম্ব্ধনক্ত, এইরূপ অনুমান প্রমাণে দাবা 

বিশিষ্ট বোধ অর্থাৎ ন্ষেধ নামক যন্ত, ইঠের সাধন, ক ওব্য এবং '।কতর 

ঢঃখের অজনক, £ইরূপ একটা বিশিষ্ট নিশ্চয় হইতে পারে । তাহা হইলে। 
এই দে *অশ্বমেধেন যজেত” বেদ-বাক্য) তহাকে ও অনুবাদক অপ্রথান বলা, 

যাইতে পারে। রি 

পু-মানান্তর বলে শব্দ করিলে স্বীকাব। 

সেঠ ত শবদ বটে বাধক আবার ॥ ৭৮ 

প্রকৃতির গুণ হ'তে জন্মে কার্যা রাশ। 

অভস্কাণে মুঢ-আন্ম। কর্ত। হ'য়ে দোষী ॥ ৭৯ 

আশ্মার কর্ভহ ভাই পরমার্থ নয়। 

সর্বজ্জঞের অভিমান সম্ভব কি হয় ঠ॥ ৮০ 

২ শর্থ অতিরিক্ত প্রমাণ হইলে, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্যের দ্বাবা 

প্রকারান্তরে আত্মাতে কর্তত্ের নিষেধ উক্ত হওয়ায়, শব্বই ঈশ্বরের বাধক 
একটি 

(১1 বজ._ঈত -যজেত, “ঈত” বিধিপ্রত্য । হট-সাধনত, কর্তব্য, গুরুতর 

£খের অজনকত, এই তিন্টী বিধি প্রতায়ের অর্থ! 
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(১) হয়। গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে প্রক্কতির গুণ সন্ত, রজঃ) তমঃ হইতেই 
সদুদায় কাধ্য হইয়া থাকে; অসঙ্গ, নির্দোষ, আত্মা মোহ বশতঃ অর্থাৎ 
গ্রক্কৃতি এবং নিঙগ্গের ভেদের অক্ঞ/ন-বশতঃ প্রকৃতি কার্ধ্য-সমুদায়ের কর্তা 
বলিয়া নিজকে বিবেচনা করে। হ্ুতরাং গীতা গুভৃতি শান্ত্-বাক্যে 
জানা যায় যে 'অসঙ্গ-আম্মাব করত, আঠিমানিক অর্থাৎ নিজকে প্রকৃতি 
হইতে পুথক বিবেচনা না করিবার ফল যে কর্তৃত্বের *তিবিশ্বন, তন্মাত্র। 
শাস্মাতে বাপ্তরিত কর্তহ প্রতি নাই । ইশ্বর স্বীকার করিতে হইলে, 
হাতাকে পরমা অর্থাৎ সন্দন্ঞ, বিশেষদশী ব্ূপেই স্বীকার করিতে হয়, 
তিনি একের পস্মে অপরকে দেখেন না অর্থাৎ তাহার ভ্রম নাই; এমত, 
অবস্থায় তাহান অভিমান আর্থাৎ নিজকে প্রকৃতি হইতে অভিন্নরূপে কিংবা 
প্রক্কতির ধর্ম জান, ইচ্ছা প্রভৃতি দ্বারা নিজকে গুণ-যুক্ত বলিয়া বিবেচন! 
বা পন্তব পর নম বগিবা, তাহাতে কোনওবৰপ গুণের আরোপ হইতে 
পারে না : তরাং তাঁহার আভিমানিক কর্তৃহ ও নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার 
করিতে হয়। এম অবস্থায় জগতের কর্তা বণিয়! ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে 
পাবে না। ৬৮ 

উন প্রমাণমনাপ্তোভির্নাদৃ্টে কচিদাপ্ততা | 
অদৃশ্-দৃষ্টৌ সর্ববজ্ঞো নচ নিত্যাগমক্ষমঃ ॥১৬মু 

অনাপ্তের ভী্ত প্রমাণ নয়, ( সাগমার্থ) অরূষ্ট বা অজ্ঞাত হইলে 
আগমবক্তার ) আপ্রত্ব সম্ভব পর হইতে পারে না; অনৃষ্ত বা দর্শনের 
সযোগ্য-বস্তুর দর্শন হেতু ( আগম-বক্তা ) সবজ্ত ; আগম, নিত্য নহে। 

(১) তাৎপরধ্য_-জগৎ-কর্তা বলিয়াই ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়; উশ্বরও আত্মা 
বিশেষ অথ1ৎ পরমানু! । আত্মাতে যদি বাস্তবিক কর্তৃত্ব না থাকে, তবে জগতের কর্ত। 
বলিয়া ঈশ্বর স্বীকার কর যায় না 



২৩৬ কুস্থমাঞ্জলি-সৌরত | 
টি ০৯০ সি, ৯৬ এপ সস ৯ এত সত আশ ৯ সস উজ উস সস জা ৯ সস 

উঃ-অনাপ্তের উক্তি হ'লে পরমাণ নয়। 

দরশন নাই যার আপ্ত কি সে হয় ॥ ৮১ 

ইন্দ্িয-অগ্রাহ্া-তত্বে দরশন যাঁর। 

সর্বজ্ঞ তাহার খ্যাতি, কর্তৃত্ব তাহার ॥৮২ 

বেদের নিত্যন্-সিদ্ধি সম্তবেনা কভৃ। 

সেই «হেতু দিদ্ধ-আত্মা! শিশা-পর-প্রভী ॥ ৮৩ 

যাহার বাক্যার্থ বিষয়ক দর্শন ব1 যথার্থ জ্ঞান নাই সে আণ্ত ন়্; 

গীতা গ্রতৃতি আগম সকল অনাপ্তের ( 'আগমার্থানভিজ্রের ) উক্তি হইলে। 

গ্রমাণ হইতে পারে না; সুতরাং এরূপ আগমের দ্বারা ঈশ্বরে কর্তৃত্বের 

নিষেধ কর! যাইতে পারে না । বিশেষতঃ ইন্ড্িয়ের অগ্রাহ্য অর্থাৎ 

অতীন্দ্রিয়-তন্থে বা বিষয়ে যঃহাঁর প্রত্যঙক্ষজ্ঞান "মাছে, তিনিই সর্কজ্ঞ। 

কার্ধ্যরূপে প্রত্যক্ষ-বেদ, নিত্য হইতে পারে না, অবগ্তই বেদের বক্তা 

স্বীকার করিতে হয়। বেদে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সকলের ও উপদেশ 

থাকাতে বেদ-বক্তাঁর ইন্দ্িয়াতীত-ব্ষয়ে ও সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকা শ্বীকাঁর 

করিতে হয়) নদুতরাং বেদ-বক্তা রূপেই সর্বজ্ঞ-পরমাত্মা-ঈশ্বর অব 

্বীকার্ধ্য। বেছে জগতের কর্তারূপে ঈশ্বর উক হইয়াছে, এ সকল উত্তি 

সর্বজ্ের বাক্য বলিয়! মিখা] হইতে গারে না) সুতরাং ঈশ্বরের করত 

নাই, তাহার কর্তৃত্ব আতিমানিক, ইহাও হইতে পারে না। 

নচাহসৌ কচিদেকান্তঃ সত্বস্তাপি প্রবেদনাৎ। 
নিরঞ্জনাববোধার্থো নচ সম্নপি তৎপরঃ ॥১৭মূ 

সন্্ের প্রবেদন বা জ্ঞাপনহেতু এই আগম কচিৎ ( অসব্বপক্ষে ) একার 

( তাৎপর্ধযুক্ত ) নছে। তবে 'সব্ব-বোধক জাগম থাকিলেও ( তাহা) 

নিরঞ্জনরূপে অববোধের (উপসনার ) নিমিত্ত) কিন্ত তৎপর লছে। 



তৃতীয় স্তবক | ২৩৭ 

অসন্ব-বোধক শান্ত্র আছে ত প্রচুর । 

অনৈকান্ত তাহা, মাত্র শুনিতে মধুর ॥ ৮৪ 

সব্বের জ্তাপক-শ্রতি আছে বহুতর। 

নিরঞ্জনে উপাহ্যতা) নহে ততপর ॥ ৮৫ 

পরমাত্মা-ঈশ্বরে কর্তৃত্বাতাবের ভ্ঞাপক “নিরঞ্রনং ব্রহ্গ” গ্রতৃতি 
বুবিধ বেদাদিবাক্য থাকিলেও নিরগন (নিগুগ) অর্থে এ সকল বাক্য 

অনৈকাস্ত অর্থাৎ তাৎপধ্য-শূন্ত, যেহেতু ঈশ্বরে সত্ব বা কর্তৃত্বের বোধক 

বহুবিধ শ্রত্যাদি ও বর্তমান আছে (১)। তাৎপধ্য-_ঈশ্বর জগতের 
কর্তারপে যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়! যুক্কি-পরিশুদ্ধ এ অর্থেই শ্রুতি গ্রভৃতির 

তাৎপর্য স্বীকার করিতে হয়। বেদাদি বাক্যের নিরগ্রন প্রতৃতি অর্থ 

ুক্তি-পরিশুদ্ধ নয়, ্ুতরাং এ সকল অর্থ আপাততঃ রমণীয় হইলেও 
এঁ সকল অর্থে বেধাদি শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য নাই, ইহাই স্বীকার করা কর্তব্য। 

তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে বেদাদি শান্তে তাহাকে নিরঞ্জন বলা হইয়াছে 

কেন? তাহার কারণ, তাহাকে এরূপে :উপাসনা করা) রূপে উপাসনা 

করিলে জীবের শুভাদৃষ্ট হয় এবং এ শুভাদৃষ্টের বলে জীব আত্মসাক্ষাৎ- 

কার করিয়! অশেষ আলাময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। 

পৃঃ-_ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ যদি বিনে উপদেশ। 

প্রবর্তক হক্ যজ্জে বিফল আদেশ ॥ ৮৬ 

উপদেশকত্বাভাব-প্রসঙগের বলে । 

অসর্বজ্ঞরূপে সিদ্ধ অর্থাপত্তিচ্ছলে ॥ ৮৭ 

(১) ষতো বা ইমানি ভূতাণি জায়স্তে, মত্তঃ সর্ধং প্রবর্ততে, ন এতাল্পে কানহৃজত, 

তম্মাহা এতন্মাদাত্বন জাকাশ: সভভৃতঃ ইত্যাদি বছবিধ শ্রুতি আছে, বাহুল্যভয়ে 

সমূদায়ের উল্লেখ কর! হইল ন1। 



৯স্পিস্পিস্পিস্পিস্পিসপিসসিস্সি সি পসসসসি সপি্ি সপিসপিসপিসসিস্পিস্পিসিস্পিঅি১ ও 

২৩৮ ফুনুমাপ্তলি-সৌরভ। 

অসর্ববাজ্ঞ অনাশ্বাস তাই নিত্য-বেদ | 

অর্থাপত্তি মানান্তর নাহি কিছু খেদ ॥ ৮৮ 

ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ হইতেন, তাহাহইলে উপদেশব্যতিরেকে ও অর্থাৎ বেদ- 

বাক্য না বলিয়াও আমাদিগকে যজ্ঞাদ্দি-কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারিতেন। 

ঈশ্বরের আদেশ কর। অর্থাৎ বেদ-বাক্য বলা বুথা। তাৎপর্য)-_-ঈশ্বর যদি 

সর্বজ্ঞ হন) তাহা হইলে উপদেশ না করিয়! যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃন্ 

করাইবার প্রণালী ৪ তিনি অবশ্তই জানেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়) 

নতুবা তাহার সর্বজ্ঞতার অভাব ঘটে ; সুতরাং ঈশ্বরে উপদেশকত্বাভাবের 
অর্থাৎ উপদেশকর্তৃত্ব।-ভাবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়; অর্থাৎ ঈশ্বর উপদেশ না 
করিয়াও আমাদিগকে যক্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারিতেন,ইহা স্বাকার 

করিতে হয়। কিন্ত তিনি আমাদিগকে উপদেশব্যতিরেকে যজ্ঞাদিকর্ছে 

প্রবৃত্ত না করাইয়া “যেহেতু যক্ঞাদিকর্মে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত 

উপদেশ করিয়াছেন, সেই হেতু ইহা বুঝিতে হইবে যে, তিনি উপদেশ 

না! করিয়া যজ্ঞাদিকর্ম্বে প্রবৃত্ত করাইবার প্রণালী অবগত নহেন, 

এইরূপ অর্থাপহি প্রমাণের দ্বারা এ্ুতরাং “ঈশ্বর-অসর্ববজ্ঞ” ইহা অবপ্ত 

অবধারিত হইতে পারে। এরূপ হইলে ঈশ্বর জীবতুল্যই হয়, তাহার 
আদেশবাক্য-বেদে আশ্বাস স্থাপন করা যায়না; সুতরাং বেদ-বাক্য 

প্রমাণ হইতে পারে না। এমত অবস্থায় ব্দে-বাক্য নিত্য বলিয়াই 

অর্থাৎ বেদ কাহারও উক্ত নয় বলিয়াই প্রমাণ, ইহা অবশ্ স্বীকার 

করিতে হয়। সুতরাং বেদের বক্তীরূপে সর্বজ্ঞ-ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে 
না। অর্থাপত্তি ও প্রমাঁণান্তর, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এবং 

শব্দের অতিরিক্ত একটা প্রমাণ, ইহাতে ছুঃখ করিবার কোনও কারণ 
নাই | | 



তৃতীর স্তবক। ২৩৯ 
০২ 25 ৮৯ পি পিপি পাশা 

উ£-_হেত্বভাবে ফলাভাবাৎ প্রমাণেহমতি ন প্রমা। 
তদভাবাৎ প্ররৃত্তি নঁ কর্ম্মবাদেহপ্যয়ং বিধিঃ ॥১৮৭মূ 

হেতুর (কারণের) অভাবে ফল হয় না বলিয়া প্রমাণের অভাবে প্রমা 

( বথার্থজ্ঞান ) হইতে পারে না। তাহার অভাবে (যথার্থ জ্ঞান 

বাতিরেকে) প্রবৃত্তি হয় না। কর্ম্বাদেও (মীমাংসকমতেও ) এই 

বিধি অর্থাৎ মীমাংল কগণেরও ইহ] স্বীকার্যয ॥ 

উঃ প্রত্যক্ষানুমান শব্দ আর উপমান। 

ব্যতিরেকে অসম্ভব বথার্থ বিজ্ঞান ॥ ৮৯ 

বিধি-বাঁক্যে প্রমা-জ্ঞান। পরব: ₹-উদর : 

সর্ব্জ্ভ-প্রণীত ব'লে, জানিবে নিশ্চয় ॥ ৯০ 

য্াদিতে প্রবর্তিক! কৃতি সাব্য-ম।ত | 

অন্যথা হে মীমাংসক ! ঘটবে দুর্গতি ॥ ৯১ 

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিষয়-সংঘুক্ত ইন্দ্রিয়, অনুমান ব' পরামর্শ অর্থাৎ 

“সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ” ইত্যার্দিরূপ নিশ্চয়, শব্ধ এবং উপমান অর্থাৎ 

একে অপরের যথার্থ-সাদৃপ্তজ্ঞান, এই চারিটাই প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ 

অনুভবের অসাধারণ কারণ। এ সকলব্যতিরেকে ষথার্থ অনুভব হয় 

না। “যজেত* ইত্যাদি বিধি বাক্যের দ্বারাই যজ্ঞাদি কর্শে ইষ্ট-সাধনত্ব। 

কৃতি-সাধ্ত্ব প্রভৃতির প্রম! বা ষথার্থ জ্ঞান হয় বলিয়! যক্তার্ি কর্মে প্রবৃত্তি 

হইয়া থাকে । যজ্ঞাদিকর্ম-জনিত ফল সকল একমাত্র বেদেই অবগত 

হওয়া যায়, সুতরাং বেদ-বাক্যের দ্বারাই যজ্ঞাদি কর্মে ইষ্টবিশেষের 

(স্বর্গাদির) সাধনতা নিশ্চয় হইয়। থাকে ; অন্য উপায়ে যজ্ঞাদি কর্মে 



২৪, কুহমালি-মৌরত। 
ইষ্টবিশেষের অর্থাৎ শ্বর্গাদিফলের লাধনতা নিশ্চয় হইতে পারে না (১) 
এমত অবস্থায় স্বগ্নাদি ফললাতের নিিত্ত যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্তি, একমাত্র 

বেদের দ্বারাই সম্ভবপর বলিয়া, উপদেশব্যতিরেকে অন্ত উপায়ে যজ্ঞাদি 

কর্ম প্রবৃত্তি-উৎপাদন আকাশ-কুন্থম। সুতরাং বেদের উপদেশ ব্যর্থ 

হইতে পারে না, এবং উপদেশ করিয়াছেন বলিয়! ঈশ্বর-অসর্ববজ্ঞ ইহাও 

হইতে পারে না।.. বেদ, সর্বজ্ঞ-ঈশ্বর-প্রণীত এবং এ নিমিত্তই প্রমাণ। 

হে কর্মরবাঁদী মীমাংসক ! যদ্দি উপদেশ ব্যতিরেকেও যক্তাদি কর্শে প্রবৃতি 

স্বীকার কর, তবে তোমাদের মতেও বেদের আনর্থক্য প্রসঙ্গ খাকিয়াই 

যায়; কারণ তোমরাও যজ্ঞাদি কর্মে কার্ধ্যত! বা কৃতি-সাধ্যতা জ্ঞানকে 

অর্থাৎ «যত করিলে ষদ্জাদি কর্ম সম্পাদন কর! যায়” এরূপ নিশ্চয়কে 

প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া থাক, কিন্তু যদি এইরূপ কাঁধ্যতাজ্ঞান বেদ-বাক্য 

ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে সম্তাবিত হয় তাহা হলে তোমাদের মতেও 

বেদের সার্থকতা কি আছে? বেদ-বাক্য নিরর্থক হয়। এবং তাহা 

হইলে তোমাদের অভিপ্রেত কর্মবাদেরও লঙ্গতি হয় না ।২। 

উ-_অর্থাপত্তি মানান্তর করি না স্বীকার। 

অনুমানে চরিতার্থ তাই সে অসার ॥ ৯২ 

(১) ইহলোকে থাকিয়া স্বর্গ, নরক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর! যায় না, অনুমান 

করিবার ও উপযুক্ত হেতু নাই, একনাত্র বেদেই এ সকল গবগত হওয়া যায়, স্থতরাং 

যঞ্জাদি করছে ্ বর্গাদি ফলেয় সাধনতা-নিশ্চয় অন্য উপায়ে সম্ভাবিত নহে । 

(২) ভাৎপরধ্য__যঙ্ঞাদি কর্দ করিলে জীবের অদুষ্ঠ হয়, এবং এ অদুষ্াহ্সারে 

জীবের ভোগের নিমিতই বিশ্বতরক্ষাণ্ডের উৎপত্তি হইয়। থাকে; সুতরাং বিশবতন্ধাওের 

কর্তা বলিয়। স্বতনত্রচেতন-উশবর শ্বীকার করিবার আবশ্টকতা নাই, ইত্যাদি কর্দ- 

বাদ উদ্বপ্তপ্রলাপ মধে)ই গণ্য হয়। 
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প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এবং শব্দের অতিরিক্ক-অর্থাপত্তি বলিয়া 

কোনও প্রমাণ নাই। মীমাংসক বিশেষের মত-সিদ্ধ যে অর্থাপত্তি গ্রমাণ। 
তাহা! অনুমানের অন্তর্গত অর্থাৎ অনুমানের প্রকার ভেদ মাত্র। ইহা 
পরবর্তী কবিতার ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট হইবে। 

অনিয়ম্যস্ত নাহযুক্তির্নানিযন্তোপপাঁদকঃ। 
ন মানয়ো বিরোধোহস্তি প্রসিদ্ধেবাহপ্যসৌ সমঃ ॥ ১৯ মু- 

অনিয়ম্যের ( অব্যাগ্যের ) অযুক্তি বা অন্ুপপত্তি হয় না এবং অনিয়ন্ত| 

( অব্যাপক ) উপপাদ্ক হয় না। প্রমাণ-দ্ধয়ের বিরোধ নাই, প্রসিদ্ধ 

স্থলেও ইহা সমান। 

অব্যাপা-অযুক্ত কিংবা সাধকাব্যাপক। 

নহে, তাই ব্যাপ্তি বটে অর্থ-প্রকীশক ॥ ৯৩ 

ব্যাপকের বাপাবত্তা প্রতীতির বলে। 

অর্থাপত্তি চরিতার্থ অনুমিতিচ্ছলে ॥ ৯৪ 

দেবদন্ত গৃহে নাই আছে বটে বেচে। 

তাইত, বাহিরে বুঝি কোথা চলে গেছে ॥ ৯৫ 

জীবিতের গৃহান্তিত্-অভাব সাধনে (€১)। 
বাহিরে অস্তিত্ব সিদ্ধ বটে অনুমানে ॥ ৯৬ 

গৃহে নাই, আছে জ্ঞান বিরুদ্ধ যে নয়। 
প্রসিদ্ধ সাধনে তুলা বাপ্তি পরিচয় ॥ ৯৭ 

যাহা অব্যাপ্য তাহ অযুক্ত বা অন্নুপপন্ন হয় না এবং যাহা অব্যাপক 

তাহ! সাধক বা উপপাদক হয় নাঁ। ঘট, বহর অব্যাপ্য অর্থাৎ বির 

(১) এস্থলে “সাধন” শব হেতু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

১৬৮ 
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ব্যাপা বা নিয়তপহচর নয় ফলকথ| ষেষে স্থানে ঘট থাকে তাহার 

সর্বত্র বহি থাকে এরূপ নয়, বহি না থাকিলেও ঘট থাকিতে দেখা যায়, 

এবং বহি, ঘটের অব্যাপক অর্থাৎ ঘটের সমুদায় আশ্রয়েই বহি থাকে 

এরূপ নয়) ঘট থাকিলেও বহি না থাকিতে দেখা যায়, সুতরাং “বড়ি না 

থাকিলে ঘট থাকে না বা থাকিতে পারে ন।” এরূপ যথার্থঅন্ুপপন্তি জ্ঞান 

সম্ভবপর নয়। অতএব যাহা ব্যাপ্য তাহাই বস্তুতঃ অনুপপন্ন ব! যথার্থ 

অনুপপত্তি-জ্ঞানেব বিষয় হইয়া থাঁকে এবং যাহা ব্যাপক তাহাই বস্ততঃ 

সাধক হইয়। থাঁকে' অনুপপত্তিই অর্থাপত্তি, সুতরাং অনুপপত্তি স্থলে ব্যাপ্য- 

ব্যাপক-ভাব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এমত অব্স্থায় অন্ুপপত্তি জ্ঞান 

স্বরূপ অর্থাপন্ডি প্রমাণ স্থলে ব্যাপ্তিই অর্থের প্রকাশক অর্থাৎ এপ স্থৃলে 

ব্যতিরেক ব্যাপ্রি জ্ঞানের দ্বার|ই বস্ত্র অবধারণ হইয়া থাকে । সুতবাং 

অন্ুপপত্তি জ্ঞানের পৃথক গ্রামাণ্য নাই অর্থাৎ পত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 

এবং শন্দের অতিরিক্র-অথাপন্ভি প্রমাণ নয়। একটা প্রসিদ্ব'উদাহরণেব 

দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে_জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই, এরূপ জ্ঞানের পবে 

প্দেবদন্ত গৃহের মন্ত্র ' অর্থাৎ বহির্দেশে ) আছেঃ, এরূপ অবধারণই 

অর্থাপত্তির প্রসিদ্ধ স্থল। জ্যোতি:-শান্ত্রাদি দ্বারা নিশ্চয় রূপে জান। 

আছে যে দেবদন্তের একশত বৎসর আঁফু। “দে ৭দত্ত জীবিতরূপে অবধারিত 

কিন্ত দেখা বাইতেছে দেবদন্ত গৃহে নাই, এরূপ স্থলে দেবদন্ত গৃহের অন্ত্ 

( বহির্দেশে ) নাথাকিলে তাহার জীবিত্ব এবং গৃহান্তিত্বাভাব (গৃহে না 

থাক। ) ত্র উভয়ের অথবা জীবিত-দেবদত্ের গৃহাস্তিত্বাভাবের ( গৃহে না 

থাকার ) উপপত্তি হয় না” এইরূপ জ্ঞান হইলে, অবধারণ হয় যে দেবদএ 

গৃহের অন্তত্র (বহির্দেশে ) আছে । এই যে অবধারণ ইহাই অর্থাপ্তি 

গ্রমিতি এবং কথিতরূপ অন্ুপপত্বিজ্ঞানই অর্থাপত্তি গ্রমাণ। মীমাংদক 

বিশেষের ইহাই অভিমত | কিন্তু ইহা বিচার সঙ্গত নয়, কারণ--একটু 

্পিস্পিস্পিস্তিস্পি পিসি পাস্পিস্পিস্প সিসি সিিস্পিিসপিস্পিস্পিসপিস্পিসপিসসি সপিস্পিসিতি 



তৃতীয় স্তবক। ২৪৩ 
পিপিপি শপ শিপপাস্পিসপসপিস্পিিসিউি পিসি সিসি পশলা সিস্ট পিসি সপ 20 

গ্রণিধান করিলেই বুঝ! যায় ষে এরূপ অন্ুপপত্তি জ্ঞান এবং ব্যতিরেক 

ব্যাপ্তি জ্ঞান একই পদার্থ (১)। স্থতরাং কথিতরূপ অগ্কপপত্তি জ্ঞান-জন্ত 
যে অবধারণ, উহা! ফলতঃ ব্যতিরেক-ব্যাপ্ডিজ্ঞান-জন্য বলিয়৷ অনুমিতিরই 

স্বরূপ, অতিরিক্ত প্রমিতি নহে; ম্ৃতরাং কথিতরূপ অন্ুপপত্বি-স্ঞান 

অনুমানেরই অন্তর্ভ,ক্ত, অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। ২। 

(১ তাৎপধ্া--অন্পপাত্ত কিন।-_উপপাদো, উপপাদকাাব-প্রযুক্ত যে অভাব এ 
অভাবের প্রতিযেগিতা,এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্ত কিনা-হেতুতে, সাধ্যাভাবংপ্রযুক্ত যে অভাব 

এ অভাবের প্রতিযোগ্ণিতা। উক্ত স্থলে জীবিত-দেবদত্তের গৃহাস্তিত্বাভাবই ( গৃহে ন 

থাকাই ) উপপাদ্য, এবং গৃহের অন্থাত্র অবস্থিতিই ( বহির্দেশে থাকাই ) উপপাদক, ষে 

হেতু জীবিত দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র ( বহির্দেশে ) থাকিলেই তাহার গৃহে নাথাকার 

(গৃহান্তিত্বাভাবের ) উপপত্তি হয়। সুতন্লাং জীবিত-দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র নাথাকিলে 

তাহার গৃহাস্তিত্বাভাবের ( গৃহে না থাকার) অভাব ঘটে, ইহা অবশ্য খ্বীকার করিতে 

হয়। এমত অবস্থায় জীবিত-দেবদত্ের গৃহাস্তিত্বাভাবের অভাব অর্থাৎ গুহাস্তত্বটা 

(গৃহে থাকাটা ) গৃহের অন্যত্র অবস্থিতির অভাব ( বহিন্দেশে নাথাক1) প্রযুক্ত, খলতঃ 

ইহাই স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ জীবিত-দেবদত্ত বাহরে না থাকলে তাহার গৃহে ন। 
খাকা মম্তবপর হহত ন|। গৃহান্তিত্ব (গৃহে থাকা) ইহ! গৃহাস্তিত্বা ভাবের অভাব 

সবক বালয়। গৃহাস্তত্বাভাব-স্বরূপ অভাবের প্রতিযোগী । হতরাং উপপাচ্য-গৃহাততিত্বা- 

ভাবে অর্থাৎ জীবিত-দেবদত্তের গৃহে ন| থাকাস্বরূপ ধশ্মে, উপগাদক যে গৃহের অন্যত্র 

অবস্থাত, ঢাক অভাবঃপ্রযুক্ত ষে অভাব অর্থাৎ গৃহাপ্ডিত্ব, এ অভাবের প্রতিষোগ্িতাই 

এস্থলে অনুপপত্তি। অপর, এইরূপ অন্বপপাত্তই ফলতঃ ব্যতারক ব্যাপ্তি; জীবিত- 

দেবধস্ডের গৃতাত্তত্বাভাবন্বরূপ উপপাগ্ঘটাকে হেতুস্থানীয় করিয়! এবং গৃহের অন্তত 
অবস্থিতিস্বরূপ উপপাঁদকটীকে দাধ্যস্থানীয় করিয়া বুঝিলেই উহ্নাতে সংশয় থাকেনা। 

জীবিত-দেবদত্ত গৃহে নাই বলিয়াই গৃহের অন্যত্র আছে ইহা অবধারিত হয়, স্থতরাং 

এরূপ স্থলে জীবিত দেবদত্তের গৃহের অন্যএ অবস্থিতিই দাধ্য বা নিশ্চিত হওয়ার 

উপযুক্ত অর্থাৎ অনধারণের উপযুক্ত এবং জীবিত-দেবদত্তের গৃহাস্তত্বাভাবই (গৃহে ন| 
থাকাই )হেতু। সুতরাং অনুপপত্তি জ্ঞান এবং ব্যতিরেক ব্াস্ডি জ্ঞান একই পদার্থ। 

(২) অন্থপপত্তি জান এবং ব্তিরেকবপ্িজ।ন এক ৰলিয়। অনুমান রূপেই 



২৪৪ কুন্থুমাগ্ুলি-সৌরভ। 
পিসি স্পাসিসসিসিসপিসপিসসপ সিসি সাপটি সিস্ট সিসি সস পিসি িস্টিতীস্পিসিশ িশা্পি সিটি সি ১ পস্পসিসিস্পিসপিস্স পিপিপি পাস 

অর্থাপত্বির পৃথক্ প্রামাণ্য সম্বন্ধে মীমাং মকবিশেষের আরও ধুতি এ এই 

যে “জীবিত-দেবদত্ত গৃহে নাই এবং অবশ্তই কোন স্থানে আছে», একসঙ্ে 

এইরূপ ছুইটা বা দ্বিবিধ জ্ঞান সম্ভবপর। এ্ররূপ স্থলে কোনও স্থানে 

আছে), এই জ্ঞানটা গৃহকে বিষয় করিয়া হইলে রূপ জ্ঞান দ্বয় বা 

রূপ দ্বিবিধ জ্ঞান “গৃহে আছে* এবং "গৃহে নাই” এইরূপ হয়। ১। এইরূপ 

জ্ঞানদ্বয় বা দ্বিবিধ-জ্ঞান পরম্পর বিরোধী; পরম্পর বিরোধি-জ্ঞানদয় 

এক সঙ্গে হইতে পারে না; কিন্তু যেহেতু এরূপ জ্ঞান দ্বয় বা দ্বিবিধজ্ঞান 
এক সঙ্গেই হইতে পারে বা হইয়া থাঁকে, সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে 

জীবিত-দেবদত্ত কোনও স্থানে আছে, এই জ্ঞানটা গৃহের অন্য স্থানকে 

বিষয় করিয়াই হয়। এই যে “কোনও স্থানে আছে” সামান্ততঃ জ্ঞানটা 

গৃগের অন্য স্থানকে বিষয় করে; ইহ! অনুপপত্তি জ্ঞান বা অর্থাপন্তি 

প্রমাণের ফল অর্থাৎ “জীবিত-দেবদত্ত গৃহের অন্যত্র ( বহির্দেশে ) না 

থাকিলে তাহার গৃহে না থাকা সম্ভবপর হয় না” এইরূপ অন্নুপপত্তি 

জ্ঞানের ফল। সুতরাং এ নিমিত্ই অন্ুপপত্তিজ্ঞান বা অর্থাপত্তির 

পৃথক্ প্রামাণ্য ্বীকার করিতে হয়। এটা প্রত্যক্ষ, 'অনুষান, উপমান 

এবং শব্দের দ্বারা সম্ভবপর হয় না ১/কারণ__ঞঞাবিত দেবদত্ত গৃহে 

নাই” এরূপ প্রত্যক্ষ কালে গৃহের অন্যত্র তাহাকে দেখা অসম্ভব) “দেবদত্ত 

গৃহের অন্ত্র আছে” এরূপ অঙ্গুমতি করিবার উপযুক্ত হেতু নাই; 

উপমান প্রমাণের দ্বারা শবের শক্তি জ্ঞান মাত্রই হয় অথবা 'অগ্রত্যক্ষ- 

বস্তুতে প্রত্যক্ষ-বন্তর সাদৃশ্য জ্ঞান মাত্রই হয়, সুতরাং দেবদত্ব গৃহের 

অন্থপপত্তি জানের প্রামাণা, অন্যান উভয় বাদি-সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া অন্থপপতি জনের 
পৃথক্ প্রাম।ণ্য ত্বীকার কর! অনাবগ্ক। 

(১) জানদয়ের যৌগপণ্ঠ স্বীকার না করিলেও একটী জ্ঞানই সমূহালশ্বনরূপে 

একদা! নানাবিধ পদার্থকে বিষয় করিয়া হইতে গারে। বাস্তবিক মীমাংসক জনদয়ের 

যৌগপদ্য ব! এক সময়ে অবস্থিতি শ্বীকার করে। 



তৃতীয় স্তবক। ২৪৫ 
রি পিপিপি িসিপিিপাপিসপাসিাসপিসপিপিশিপিিশিপািিপিপিশী 

অন্তর আছে, ইহা উপমান প্রমাণের বিষয়ই নয়; “ভীবিত,দেবদত 
গৃহের অন্তর আছে” ইত্যাদি শব্ব-শ্রবণ ব্যতীত ও «জীবিত-দেবদত্ত 
কোথায়ও আছে” জ্ঞানটী যেহেতু গৃহের অন্রস্থানকে বিষয় করিয়! হয়, 
সেই হেতু উহা সর্বত্র শবে'র দ্বারা ও সম্ভব পর নহে। 'মীমাংপক বিশেষের 
এই মতটা যুক্তি-সিদ্ধ নহে; কারণ-_দেবদ “গৃহে নাই” এবং “কোন 
স্থানে আছে” এইরূপ জ্ঞানদয় বা দ্বিবিধজ্ঞান বিরোধী নহে। দেবদত্ত 
"কোনও স্থানে আছে” এই জ্ঞানটা গৃহকে বিষয় করিয়া হইলে কথঞ্চিং 
বিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু পুর্বোক্তরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারাও 
সামান্ততঃ “কোনও স্কানে আছে* এই জ্ঞান অর্থাৎ "জীবিত.দেবদন্ত 
কোনও স্থানে আছে” এইরূপ অন্ুমিতি, গৃহের অন্ত স্থানকে বিবয় 

করিয়া সম্ভবপর অর্থাৎ হইতে পারে । তাৎপধ্য-_-জীবিত-দেবদত্ত কোনও 
স্থানে না থাকিলে তাহার জীবিত্ব অর্থাৎ বাঁচিয়! থাকা সম্ভবপর হয় না 
অর্থাৎ দেবদত্তের জীবিত্বের অনুপপত্তি হয়, এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে অর্থাৎ 
“মস্তিত্বাভাব-প্রযুক্ত (ফল কথা কোনও স্থানে নাথাকা প্রযুক্ত) যে অভাব 
এ অভাবের প্রতিযোগি-জীবিত্ববান্ দেবদত্ত” এইরূপ অন্থুপপত্তি জ্ঞান 
হইলে, দেবদত্ত গৃহে নাই জানা থ|কা হেতু “জীবিত-দেবদত্ব কোনও 

স্থানে আছে" এই জ্ঞানটা গৃহের অন্ত স্থানকে বিষয় করিয়া হইয়া! থাকে। 

“অস্তিত্বাভাব-প্রযুক্ত যে অভাব এ অভাবের প্রতিযোগি-জীবিত্ব” এইরূপ 
অন্ুপপত্তি জ্ঞান, অস্তিত্বসাধ্যক জীবিত্ব-হেতু স্তুলীয় ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
ববরূপ; সুতরাং "অস্তিত্বাভাব (কোনও স্থানে না থাক!) প্রধৃক্ত ষে 

অভাব এঁ অভাবের প্রতিযোগ্ি-জীবিত্ববান্ দেবদত্ত” এইরূপ পরামর্শ বা 

অন্থমান প্রমাণ দ্বারাই জীবিত.দেবদত্ত গৃহে নাই জানা থাকা কালে 

“জীবিত-দেবদত্ব কোনও স্থানে আছে” এইরূপ অন্ুমিতি, গৃহের অন্ত 

স্থানকে বিষয় করিয়া হইতে পারে ; এ নিমিত্ত এ্ররূপ, অনুপপত্বিজ্ঞানের 

৬্পাশা্পা্টিটি 



২৪৬ কুন্ুমাঞ্জলি-সৌরভ। 
এ স্পা স্পস্ট স্পিসসপ স্সসস স্টিক সদ সজা্িাসিসপ পা স্সি সিসি স্সিস্সপাস্মসসপ্জিসস 

পৃথক প্রামাণ্য ( অনুমিতি ভিন্ন প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণত্ব) 

স্বীকার করিবার আবপ্তকত! নাই। অনুপপত্তি জ্ঞান স্থলে ব্যতিরেক 

ব্যাপ্তিজ্ঞানের অবপ্তন্তাবিত৷ সব্বেও যদি অন্থপপত্তি জ্ঞানের শ্বতশ্ব-প্রামাণয 

স্বীকার করা হয়, তবে অনুমানের স্থ প্রসিদ্ধ-হেতু ধুমে বহির ব্যান্তিজ্ঞান 
স্থলেও অর্থাৎ “যেখানে ধূম তথায়ই বহি* এইরূপ নিশ্চয় স্থলেও “বহি না 
থাকিলে ধূমের উপপত্তি হয় না” এইরূপ অর্থাপত্তি-প্রমাণ বা! অন্ুপপত্তি 

জ্ঞানের দ্বারাই পর্বতাদিতে বহির অবধারণ হইতে পারে; সুতরাং 

অর্থাপত্তবি প্রমাণের দ্বারাও অনুমানের উচ্ছেদে হইতে পারে। কিন্ত 

অনুমান উভয়বাদি-সিদ্ধ গ্রমাণ বলিয়া, এরূপ স্থলে অর্থাপত্তির পৃথক- 

প্রামাণ্য স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই; অনুপপত্তি জ্ঞান) ব্যতিরেক 

ব্যাপ্ডি জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া অনুমান রূপেই উহার প্রামাণ্য । '+ 

ঈশ্বর বাধিত নহে অদর্শন বলে। 

এই কগা নানারূপে বুঝেছঃ সকলে ॥৯৮ 

অনুপলবধি বটে প্রমাণ না হয়। 

যুক্তি শুন, কহিতেছি, নাহিক সংশয় ॥ ১৯ 

দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই ঈশ্বর নাই ইহ! বল] যায় না এই 

বিষয়ে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, বাস্তবিক অন্ুপল্ধি বাঁ 'অদর্শন 

গ্রমাণই নয় অর্থাৎ দেখিতে না পাইলেই বস্তু নাই ইহ] ষথার্থরূপে বুঝ৷ 

যাইতে পারে না) কারণ-_ (. 

প্রতিপত্েরপারোক্ষ্যাদিক্তিয়স্যানুপক্ষয়াৎ। 

অজ্ঞাতকরণত্বাচ্চ ভাবাবেশাচ্চ চেতসঃ ॥২০। মূ 

প্রতিপত্তির ( অভাবজ্তানের ) অপরোক্ষত্ব (প্রত্যক্ষত্ব ) হেতু, ইন্জিয়ের 
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অনুগক্ষয় ( অন্ঠথাসিদ্ধি শূন্তত্ব) হেতু, অজ্ঞাত করণকত্ব হেতু, এবং 
চিত্তের (মনের ) ভাঁবাবেশ হেতু, ইন্দ্রিয় অভাব প্রত্যক্ষের করণ। 

প্রতিপত্তি অপরোক্ষা যেহেতু নিশ্চিত। 
ইক্ড্রিয়করণ-জন্য তাই অনুমিত ॥ ১০০ 

অত্ভ্কাত-করণকত্ব পুনঃ যোগ করি । 

ইন্দ্রিয়ের করণতা| বুঝহে বিচারি ॥ ১০১ 

করণ, অন্থথাসিদ্ধ ব্যাপারে না হয় । 

চক্ষুরাদি অকরণ কখনও ত নয় ॥ ১০২ 

চিত্ত-সহকারী, ভাব-করণ-আবেশ | 

অনৃষ্টি করণ নে বিচারের শেষ ॥ ১০৩ 
৫ 

যোগ্য-প্রতিযোগীর অবর্শন বশতঃ অভাবের যে জ্ঞান হয়, উহা! 

অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থ।ৎ 'প্রস্ত্যক্ষ জ্ঞান ) সুতরীং উহা ইন্দ্রিয় স্বরূপ কধণের 

দ্বারাই হইয়া থাকে, ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হয়) অর্থাৎ “যেহেতু 

প্রতিযোগীর অদর্শন বশতঃ 'অভাব-ন্ঞান প্রত্যক্ষের স্বরূপ, সেই হেতু উহা 
ইন্জিয়-স্বরূপ করণ-জন্য” এইরূপ অনুমান স্বীকার করিতে হয়। এবং 

“যেহেতু এরূপ অভাব জ্ঞান অজ্ঞাত-করণের দ্বারা উৎপন্ন, সেই হেতু 
ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণের ভ্বারা উৎপন্ন* এরূপ অনুমান ও হইতে পারে ; 

সৃতরাং প্রতিযোগীর আদর্শনকে অভাব প্রত্যক্ষের করণ বলিবার 

আবশ্যটকত! নাই। তাৎপর্য্-_-ঘট, পট প্রতৃতি বস্ত সকলের প্রত্যক্ষ, 

যেরূপ ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণব্যতিরেকে হয় না, তদ্রুপ প্রতিযোগীর দর্শন 

বশতঃ অভাবের প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয় শ্বরূপ করণ ব্যতিরেকে হইতে পাঁরে না। 

বিশেষতঃ অনুমিতি, শাববোধ প্রভৃতি স্থলে জ্ঞায়মান-হেতু এবং শব 



২৪৮ কুন্ুমাঞ্ধলি-সৌরত | 
বান্না বি সিল সি পতি 

জ্ঞানই করণ (১) কিন্ত প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় জ্ঞায়মান না হইয়াই করণ, 
অর্থাৎ বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিগেই প্রত্যক্ষ হয়, ইন্ত্রিয়-জ্ঞানের অপেক্ষা 

নাই অর্থাৎ বুঝিতে হয় নাঁ যে বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়াছে; স্তরাং 

প্রতিযোগীর অদর্শন বশতঃ অতাবের জ্ঞান যেহেতু অজ্ঞাত করণের দ্বারা 
উৎপন, সেই' হেতু ইন্জরিয় স্বরূপ করণের দ্বারা উৎপন্ন, ইহা অবস্থ ্বীকাধ্য। 
এ নিমিত্ত গ্রতিযোগীর অদর্শনকে অভাব প্রত্যক্ষের করণ বলিবার 

আবশ্যকতা নাঁই। এখন কথ! হইতে পারে যে--ঘট, পট গ্রতৃতি বস্ত 

সকলের প্রত্যক্ষেও ইন্দ্রিয় করণ হইতে পারে কিরূপে? কারণ-বিষয়ে 

ইন্িয়ের সম্বন্ধ না ঘটলে প্রত্যক্ষ হয় না) সুতরাং বিষয়ে ইন্জ্রিয়ের সম্থন্ধকে 

অবশ্যই কারণ বলিতে হয়, এমত অবস্থায় ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষের করণ 

বলা অনাবশ্যক, উন্জরিয় অগ্গথা সিদ্ধ অর্থাৎ বিষয়ে ইন্দ্রিয-সংযোগের 

আবশ্যকত! বশতঃ তৎসঙ্গেই ইন্দ্রিয়ের আবশ্যপত অর্থাৎ ইন্র্িয়- 

ংযোগের সম্পাদক বলিয়া অথবা ইন্দ্রিয-সংযোগের বিশেষণ বলিয়াই 

আবশ্তকতা) স্বগ্রধানরূপে উহার আবশ্তকত| নাই। ইহাও সঙ্গত নহে। 

কারণ-ব্যাপারের দ্বারা অর্থাৎ বিষয়ে ইন্ড্রিয়ের সন্বন্ধের দার প্রত্যক্ষে 

ইন্দ্রিয় অন্যথা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য ইন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষের কারণ 

হইলেই ইন্দ্রিয়ের কারণতার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্বরূপ কার্ষের অধিকরণ স্বরূপ- 

বিষয়ে ইন্জিয়ের নিয়ত পূর্ববস্তিত্ব বা নিয়ত পূর্বে অবস্থিতির শির্ববাহকরূগে 

ইন্জিয়ের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় এ স্বন্ধের 

দ্বারা ইন্দ্রিয়কে অন্যথা সিদ্ধ বলা যায় না অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে বাদ 

রাখিয়া! ইন্ডিয়ের সম্বন্ধের দ্বারা প্রত্যক্ষের উৎপত্তি স্বীকার কর! যায় না। 

(১) ধুম থাকাতেই পর্বতে বধির অস্ুমিতি হয় না, পর্বতে ধূমের জ্ঞান হইলেই 

হয়, হৃতরাং জ্ঞায়মান ধুমই বির জনুমাপক। এইরূপ শব হইলেই অথ বোধ হয় ৭? 

শব্দ জ্ঞান জর্থাৎ শবের শ্রবণাদিই শাবদবোধের উপযোগী । 
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তাৎপর্ধ/ প্রত্যক্ষ স্বর্নপ কাধের অধিকরণ-বিষয়ে ইন্দ্রিয় বর্তমান, না 
হইয়া কারণ হইতে পারে না এবং বিষয়ে ইন্দ্রিয় বর্তমান, হইতে হইলে 
ব্ষয়ের সহিত নিজের সহ্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়াই বর্তমান হয়, স্ৃতরাং 
গ্রত্যক্ষে ইন্রিয় কারণ বলিয়াই বিষয়ে ইন্জ্রিয়ের স্বন্ধকে কারণ বলিতে 

হয়। এমত অবস্থায় ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষের কারণ না বলিলে, বিষয়ের 
সহিত ইন্দরিয়ের সম্বন্ধকেও কারণ বলিবার যুক্তি থাকে না। প্রত্যক্ষে 
ইন্জিয়ের কারণতা স্বীকার করিলেই এ কারণতার উপপাঁদক রূপে বিষয় 

গত ইন্জরিয়-সম্বন্ধের কারণতা স্বীকার করিতে হয়। স্ৃতরাং পূর্ব-স্বীকৃত 
কারণতা পশ্চাৎ-স্বীকাধ্য কারণতা দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে ক্স । প্রত্যক্ষে 
ইঞ্জিয়ই করণ অর্থাৎ ইন্দরিয়ই প্রত্যক্ষ মাত্রের অসাধরিণ বা ব্যাপারবৎ 
কারণ। প্রতিযোগীর অদর্শনকে অভাব প্রত্যক্ষের করণ অথাৎ অপাঁধারণ 
কারণ বলিবার আবশ্তাকতা নাই । বিশেষতঃ ঘট, পট প্রভৃতি বস্ত সকলের 

প্রত্যঙ্ঈ+ অন্ুমিতি, শান্দবোঁধ প্রভৃতি অন্থুভব সকল মনের দ্বারাই হয়, 

কিন্ত মন একাকী এ সকল জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য- 
ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে ন৷, পরামর্শের সাহাধ্য ব্যতীত অর্থাৎ 

সাধ্য-বা|প্য-হেতুমাঁন, পক্ষ” এরূপ নিশ্চয় ন। থাকিলে মনের দ্বারা 
অন্থমিতি হয় না, শবের শ্রবণাঁদি ন। হইলে মনের দ্বার! শব্ার্থের বিশিষ্ট জ্ঞান 

হয় না। ইহাতে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয় পরামর্শ, শবজ্ঞান প্রভৃতি 

তাব পদার্থ স্বরূপ করণের সহকারিতায়ই মন, বিশিষ্ট-অনুভব জন্মাইয়। 

থাকে। তাহাতে অনুমান কর! যাইতে পারে যে মন সর্বত্র অনুভব স্থলে 

ভাব স্বরূপ করণের সহকারিতায়ই অন্ুতব জন্মাইয়া থাকে । অভাবের 

প্রত্যক্ষ ও অনুভব বিশেষ, ইহাও মনের দ্বারাই হইয়৷ থাকে । ঘট, পট 
গ্রভৃতির প্রতাক্ষের দৃষ্টান্তে অভাবের প্রত্যক্ষেও ভাবস্বরূপ করণই 

( ইন্দ্িয়ই ) মনের সহকারী ইহাই স্বীকার করা কর্তব্য। প্রতিযোগী 



২৫৯ কুহ্থমাঞ্জলি-সৌরভ | 
সপস্পিস্পিস্পিস্পিস্িসিসপিস্পিস্পিসিসিসিসপিস্সিসপিস্পিসপি্পিসিাম্পিসপানপাস্পিিস্পিসপিসপিসপপস্পিস্পিসপিসপিসপিস্িিসপসিসপস্পিসপিসসপিন্পিস্পিনস্পিপস্পিসপি স্পা স্পিস্পস্পিসসিপাস্পিসপিসপসি ৯ 

অদর্শন, অভাবের স্বরূপ বলিয়া উহা! করণরূপে মনের সহকারী নয়, তবে 

প্রতিষোগীর অদর্শনকে অভাব প্রত্যক্ষের সামান্ত-র্কারণ মাত্র বলা বাইতে 

পারে। সুধীগণ প্রণিধান করিবেন । 

অভ্যাসে জ্ঞানের দা্ট মনে করি সার। 

সাধক কহিব ফিরে শুনহে আবার ॥ ১০৪ 

প্রতিযোগিনি সামর্থযাদ্যাপারা ব্যবধানতঃ | 

অক্ষাশ্রয়ত্বাদ্দোষাণামিক্ড্িয়ানি বিকল্পনাৎ ॥২১।মু 

প্রতিযোগির প্রতাক্ষে ( ইন্দ্রিয়ের ) সামর্থ্যহেতু, ব্যাপারের অব্যবধান- 
হেতু, দোষ সকল ইন্দ্িয়ের আশ্রিত হেতু এবং বিকল্প বা বিশিষ্টবুদ্ধিহেতু 

ইন্ড্রিয়ই ( অভাব-প্রতাক্ষের ) করণ। 

প্রতিযোগি-গ্রাহকহ করিয়া সাধন । 

সাধিব ভাভাব-বোঁধে ইন্দ্রিয় করণ ॥ ১০৫ 

যস্ভপি অভাব-বোধে আশ্রয়ের জ্ঞান। 

মধোতে ব্যাপাররূপে করে অধ্ষ্ঠান ॥ ১০৬ 
তথাপি অন্যথা সিদ্ধ, অসম্ভব কথ] । 

সংযোগে ইন্দ্রিয় তবে হউক, অন্যথা ॥ ১০৭ 

ভ্রমজ্ভানে দোষাশ্রয় ইন্দ্রিয় সকল। 

অদৃষ্টি করণ হ'লে আশ্রয় বিকল ॥ ১০৮ 
ভূতলে অভাব বোধে ইন্দ্রিয় প্রধান। 

অদৃষ্টি বশতঃ কভু নহে ভাব-জ্ঞান ॥ ১০৯ 
প্রতিষোগি-গ্রাহকত্বের দ্বারা অর্থাৎ গ্রতিষোগি বিষয়ক গ্রত্যক্ষের 

অনকতন্বরূপ হেতৃদ্বার। অভাবের প্ররত্যক্ষে ইন্জ্িযই করণরূপে অবধারিত 



তৃতীয় স্তবক। ২৫১ 
পপস্পিরস্পিস্পিস্সিসি 

২০ ৯পীপিপীিী হারে টিপাটিপি পপিসিিপিসিপাসিসি পিসি সিসি সস 

হয়, অর্থাৎ “যেহেতু ইন্দ্রিয়, প্রতিযোগি-বিষয়ক প্রত্যক্ষের করণ) সেই হেতু 
অভাঁব-বিষয়ক প্রত্যক্ষেরও করণ” এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। 
তাঁৎপর্যয-_ঘট নাই, এই অভাবের গ্রতিযোগি-ঘটের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কেই 
করণ বলিতে হয়, প্রতাক্ষ-বিশেষে ইন্ত্রিয়ের করণতা উভয় বাঁদি-সিদ্ধ ; 

স্থতরাং ঘটাভাবের প্রত্যক্ষেও ইন্দ্রিয়ই করণ, ইহা বলিলে অন্তাত্র করণরূপে 

কপ্ত পদার্থকেই করণ বলা হয়, কিন্ত তাহ! না বলিয়া অভাবের প্রত্যক্ষে 

প্রতিযোগির অদর্শনকে করণ বলিলে, অতিরিক্ত একটী করণের কল্পনা 

করা হয়, ইহাতে কল্পনার গৌরব হয় । তবে কথা হইতে পারে যে - ইন্দ্রিয় 

স্বরূপ করণের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হইতে হইলে; যে অধিকরণে 

অভাবের প্রত্যক্ষ হইবে প্রথমতঃ ইন্িয়ের দ্বারা এ অধিকরণের প্রতাক্ষ 

হওয়া আবশ্তক। কারণ - অধিকরণকে বিষয় করিয়াই প্রায়শঃ অভাবের 

প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । “ঘট নাই* কেবল এইরূপে অভাবের প্রতাক্ষ হয় 

না, প্ভূতলে ঘট নাই” ইত্যাদিরূপে ভূতলাদি-অধিকরণকে বিষয় করিয়াই 
অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । স্থৃতর।ং অভাবের প্রত্যক্ষ করিতে হইলেই 

প্রথমতঃ অধিকরণ-বিষয়ক প্রত্যক্ষ আবশ্তাক। ভূতলাদি-ভাবপদার্থ, 
ভূতলার্দি-বিবয়ক প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণ ব্যতীত সম্ভবপর নহে। 

এমত অবস্থায় ভূতলাদিতে অভাবের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় অধিকরণ-ভূতলাদির 
প্রত্যক্ষ ন্বরূপ ব্যাপারটা মাত্রই সম্পাদন করে, পরে প্রতিষোগির অদর্শন 

স্বরূপ করণের দ্বারাই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে, এরূপ বল! যাইতে 

পারে। বিশেষতঃ অধিকরণ-প্রতাক্ষ শ্বরূপ-ব্যাপারের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে 

অন্যথা সিদ্ধ ও বল! যাইতে পারে, অর্থাৎ অভাবের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় 

অধিকরণণ-প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্যাপারটা মাত্রই সম্পাদন করে, গ্রতিযোগির 
ধর্শন নাই বলিয়াই অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ; অভাবের প্রত্যক্ষে 

ইন্জিয়কে করণ বল! অনাবশ্তক | ইহাঁও সঙ্গত নহে; কারণ--.তাহা 
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হইলে ঘট, পট প্রভৃতি ভাব-পদার্থের প্রত্যক্ষেও ঘট, পটাদি বিষয়ে 

প্রথমতঃ ইন্জিয়ের স্ঘন্ধ হওয়া আবগ্তক বলিয়। ইন্দরিয়-সম্বন্ধের দ্বারা ও 

ইন্দ্রিয় অন্যথ| সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ঘট, পট প্রভৃতি ভাব পদার্থের 

প্রহ্যক্ষে ইন্দ্রিয় করণরূপে উভয়বাদি-সিক্ধ॥। বিশেষতঃ করণ, ব্যাপারেব 

দ্বারা অন্যথা দিদ্ধ হইতে পারে না, ইহ! ইতঃপুর্বে বিশেষরূপে আলোচন। 

কর! হইয়াছে। অভাবের প্রত্যাক্ষে ইন্দ্রিয়ই যে করণ তৎসম্বন্ধে আরও যুক্তি 

এই ষেঃ সর্বত্র করণের দোষ বশতঃই ভ্রম-্জাঁন হইয়। থাকে; করণে 

অর্থাৎ অনাধারণ কারণে কোনও রূপ দোষ ন| থাকিলে জ্ঞান, ভ্রমাত্বক 

হয়ন1। চক্ষুঃ পিব্ব-দোষে দুষ্ট হইলেই বস্তব সকলকে পাঁত বলিয়া ভ্রম 

হয়, স্থাথু-বৃক্ষকাওটী চক্ষু হইতে দুরবন্তী হইলেই মানুব বলিয়া ভ্রম হয়। 

এমত অবস্থায় অভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযোগির অবর্শনকে করণ বলিলে 

অভাবের ভ্রমাতআবক প্রতাক্ষে প্রতিযোগির 'অবর্শনকেই দোষের আশ্রয় 

বলিতে হয়; কিন্তু অদর্শন অভাব পদার্থ বলিয়! পিত্ত, দুরত্বাদি দোষের 

আশ্রয় হইতে পারে রঃ চক্ষুঃ পিত্রদোষে দুষিত হইলেও ,শঙ্খটি শ্বেত 
বর্ণনয় এইরূপ অভাব বিষয়ক ভ্রম-প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অভাবের 

প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়কে করণ বলিলে এ দোষ হয়না । আরও এক কথ! 

অভাবের অধিকরণকে বাদ রাখিয়৷ প্রায়শঃ অভাবের প্রত্যক্ষ হয় ন| 

(১)। স্থতরাং প্রায়শঃই অভাবের প্রত্যক্ষ অধিকরণের প্রত্যক্ষাত্ব ক 

হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় ভূঙলাদি শ্বরূপ 'অধিকরণের প্রত্যক্ষে 

(১) বায়ু! অপ্রত্যক্ষ-বন্ত ॥ তাহ! হইলেও বায়ুতে রূপাভাবের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ 

*বায়ুতে রূপ নাই” ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং অভাবের প্রত্যক্ষ 

মাত্রই অধিকরণকে বিষয় করিয়। হইবে, ইহ। বল! যায় না। তবে অভাবের প্রত্যক্ষ 

প্রারশঃই অধিকরণকে বিষয় করিয। হয়! *ভৃতলে ঘট নাই, পট নাই” ইত্যাদি 

প্রত্যক্ষ অধিকরণকে বিষয় করিয়াই হইয়! থাকে। 



তৃতীয় স্তবক। ২৫৩ 
পি স্পিস্পিাস্সি পিসি সস ও আপি সিস্টান্পিিসপাস্পিসপিসস্পিসপিপিশি সিস্ট সপিসটান্পাসসি সিসি পিসি পাস স্পস্সীস্সপাসসপাসসা সস শসা 

ইন্দ্িয়কেই করণ ॥ বলিতে হয় বলিয়া, আধার আঁধেয়রূপে ভূতল এবং 

অভাব বিষয়ক একই প্রত্যক্ষে উল্জিয় এবং প্রতিযোগির অদর্শন এ 

উভয়কে করণ বলিতে হয়, ইহা অসঙ্গত; সর্বত্র গ্রতাক্ষে ইন্দ্রিয়কে 

করণ বলিলেই চলিতে পারে, অভাবের প্রত্যক্ষে প্রতিযৌগির অদর্শনকে 

অতিরিক্ত-করণ বলা অনাবশ্ঠক। 

. োেিসপিসিস্পিসপিসিশ্সপিস্পিস্পিস্পসি স্পিস্পসি পিস 

পু-“ম্রভি চন্দন” ইতি প্রত্যক্ষ যেমন । 

অভাব-বিশিস্ট বুদ্ধি হয় বে তেমন ॥ ১১০ 

প্রথমে অভাব জ্ঞান অদর্শন বলে। 

পশ্চাতে আশ্রয়-বুদ্ধি প্রসিদ্ধ মকলে ॥ ১১১ 

আশ্রয়ে অভাব বটে উপনীত হয়। 

আনৃষ্টির করণত্বে এই পরিচয় ॥ ১১২ 
নির্বিবিল্প ব্যতিরেকে সবিকল্প জ্ঞান । 

সম্ভবেনা, তাই নহে ইন্ক্রিয় প্রধান ॥ ১১৩ 

ইক্ড্রিয়ের সন্নিকর্ষ অভাবে অসিদ্ধ। 

স্বরূপের স্বতন্ত্রতা যেহেতু নিষিদ্ধ ॥ ১১৪ 

এসব বিচার করি' কর অবধান। 

ইন্দ্রিয় করণ নহে, অদৃষ্টি প্রধান ॥ ১১৫ 

চন্দন কা্ে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ ঘটিলে প্রত্যক্ষ হয়যে ইহা স্থরভি,” 

অর্থাৎ যাহার সৌরভের জ্ঞান আছে তাহাঁর "সুরভি চন্দন” এইরূপ 

প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । সৌরভ, চক্ষুঃ দ্বারা গ্রহণের (প্রত্যক্ষের ) 

অযোগা, কিন্তু তাহা হইলেও পূর্বে স্রাণেন্দরিয়ের দ্বারা যে ব্যক্তি চন্দনের 

আত্রাণ করিয়াছে, তাহার চন্দনস্থ-সৌরভের ন্মরণ হইয়া চক্ষুঃ দ্বারাই 
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প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে যে “ইহা সুরতি চন্দন" । এই প্রত্যক্ষটা চাষ 

প্রত্যক্ষ হ£লেও এবং ইহ। সৌরতকে বিষয় করিলেও সৌরতের প্রত্যক্ষাংশে 

চক্ষুর করণতা! নাই। এইরূপ অভাব, ইন্দ্রিয় স্বরূপ করণের দ্বারা 

প্রত্যক্ষ হওয়ার অনুপযুক্ত হইলেও গ্রতিযোগীর অদর্শন বশতঃ প্রথমতঃ 

অভাবের জ্ঞান হইয়া পরে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধিকরণের প্রত্যক্ষে অভাব 

বিষয় হইয়া থকে, অর্থাৎ “ভূতল ঘটাভাববৎ” ইতাদিরূপ প্রত্যন্ষের 

আকার ধারণ করিযা থাকে। অভাবের প্রত্যঙ্গে হীন্দ্রয়ের করণ 
স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। 

৬৮ অপর-_বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষণের জ্ঞান কারণ বলিয় হান্দ্রয়ের দ্বার! 

প্বট” *পট* ইত্যাদিরূপ বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ হইতে হইলে ঘট, পট গ্রভৃি 

বিষয়ে চক্ষুর সন্নিকর্ধ ঘটিব মাত্র ঘ;ত্ব পটত্ব প্রভৃতি বিশেবণের নিব্বিকন্প- 

প্রত্যক্ষ হইয়াই হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। নতৃব। বিশেষণ 
জ্ঞানস্বব্ূপ কারণের অভাব বশতঃ “ঘট” “পট” প্রভৃতি রূপ সবিকল্প- 

জ্ঞান ব বিশিই-বুদ্ধি হইতে পারে না। এমত অবস্থায় ইন্দ্রিয় রূপ 

করণের দ্বারা অভাবের বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ “ভূতল ঘটাভাব বিশি্” 

ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অভাব স্বরূপ 

বিশেষণের নির্বিবিকল্প-জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু অভ|বের শিব্বি কল্প- 

জ্ঞান অসন্ভব। কারণ- ইন্ছিয়ের দ্বারা অভাবের নিব্িকল্প জ্ঞান হইতে 

হইলে "অভাবে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত অভাব দ্রব্য গুণ 

প্রভৃতি ষট পদার্থের অতিরিক্ত বলিয়! তাহাতে ইন্দ্রিয়ের সংঘোগাদি স্বরূপ 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটতে পারেনা । এবং শ্বরূপ বলিয়। স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিজ 

হইতে পৃথক কোনও পদার্থ নাই বলিয়া, অভাঁবে অভাবের স্বরূপ ইন্রিয 

সম্বন্ধ আকাশ-কুন্ম। ১। সুতরাং ভাবে ইন্রিয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়! 

(১) কোনও বস্তুতে কোনও বন্ত থিলিত বা নন্বপ্ধ মুক্ত হইতে হইলে, বনের 

'পরম্পরাপেক্ষিত অর্থাৎ আধার আধ ভূত-ন্তদয়ের দায়! নিরূপিত হওয়ার উপযুক্ত 

১ স্পার্পাস্পিসিশিপসিলা পিস শাস্পিটিশাি স্পট পাপী ১ স্িিপাি পিপি পিট সত ৯৮ উল শিট উস 



তৃতীয় স্তবক। , ২৫ 
সপ পিসি ১ স্পিস্পিসিস্পস্পিস সপিসিস্পি পাতি ৌিস্িািিসিপউসপসপন্পী পিএসসি শেপ িপপাস্পিশি পিসি শা তি িস্পিস্পিসিসিপশ পিসি পাপ পিসি পাস স্পাস্পিস্পিসি 

্্িয়ের ঘর! অভাবের নির্ধিকল্প-জ্রান অসন্তব | সুতরাং বিশেষণ 
গ্তানের অভাব বশতঃ হন্দ্িয়ের দ্বারা অভাবের বিশিষ্টবুদ্ধি অর্থাৎ “ভূতল 

ঘটাভাববং” ইত্যািরূপ বুদ্ধি হইতে পারে না। অভাবের বিশিষ্ট 

প্রতাক্ষে প্রতিষোগির অবর্শন্ই প্রধান অর্থাৎ করণ। 

উ-_অবচ্ছেদগ্রহ-ধৌব্যে অধৌব্যে সিদ্ধ-সাধনাৎ । 
প্রাপ্ত্ন্তরেহনবস্থানাৎ নচেদন্যোহপিছুর্ঘটঃ ॥ ২২। মূ 

অবচ্ছেদ-গ্রহ বা বুদ্ধির ধৌব্য হেতু (অর্থাৎ প্রতিষেগির জ্জান 

অভাব বুদ্ধর কারণ বলিয়া ) এবং অবচ্ছের, গ্রহের অধৌব্য হইলে 

(অর্থাৎ প্রতিযোগির জ্ঞান অভাব ঝুঁদ্ধর কারণ ন| হইলে ) সিঙ্ধ-সাঁধন 

হেতু? প্রাপ্ত্যন্তরের বা সন্বন্ধান্তরের অনবস্থ। হেতু, (অভাবের স্বরূপ 

সম্বন্ধ ব্বীকার করিতে হয়), নচেৎ অন্ত প্রকা্ ও দর্ঘট হয় (অর্থাৎ 

অদণ/নর কারণত| প৮ও সমাধান অসম্ভব হয়)। , 

উ- দৃষ্টান্ত নহেত তুলা বুঝ বিচক্ষণ | 

জ্ঞান মুলে দৃষ্ট হয় স্থুরভি-চন্দন ॥ ১১৬ 

অভাব অশ্রয়ে তথা উপশীত নয়। 

ঈন্দিয় সম্বন্ধ মাত্রে যেহেতু প্রতায় ॥ ১১৭ 

প্রতিযোগা-জ্ান মূলে বিশিষ্ট-বিজ্ঞান । 

অভাবের নিয়মতঃ হয় সমুখখান ॥ ১১৮ 

দিলন ব। সম্বন্ধে আবশ্তকতা | ধরণ নন্ন্ধের দ্বার! আক্ষ্ট হইয়াই একটাতে অপরণী 

মিলিত হইয়। খাকে। শ্ুতরাং বন্তদ্বয়ের সম্বন্ধ, বন্তদ্ধয় হইতে পৃথক্ স্বীকার কাহতে 

হর়। বস্তুর স্বরূপ বন্ত হইতে অন্থতত্ত্র নিজের রূপ বণিয়। এবং অপরের দ্বারা নিরূপিত 

হওয়ার অযোগা বলিয়া, উহা! একে অপরের সন্বন্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ স্বরূপের দ্বার! 

একে অগর, জাধার আধেয় রূপে মিলিত হইতে পারে ন|। 



২৫৬ কুস্থমাঞ্জলি-সৌরভ | 

অতএব অভাবের নির্বিবিকল্প-মতি | 

সম্তবেনা কৃ, তাই নিষেধ সম্প্রতি ॥ ১১৯ 

নির্বিবকল্প অভাবের করিলে স্বীকার । 

সিদ্ধের সাধন পুনঃ হয় ছুণিবার ॥ ১২০ 
বিশিষট-বিজ্ঞান বলে সম্বন্ধ স্বীকার। 
স্বরূপ সম্বন্ধ বিনা অনবস্থা সার ॥ ১২১ 

অগ্গা অদৃষ্টি পক্ষে যাহা সম্ভাবিত। 
অনুমান আর স্থলে তাহাই উচিত ॥ ১২২ 

প্রমাণের অবিশেষ প্রমাণত্ব বলে। 

নির্বিবিকল্লে সহায়তা করুক সকলে ॥ ১২৩ 

সৌরভ, চন্দনের গুণ ; উহ! চন্দনে সমবায় সম্বন্ধে থাকে ; চন্দনে চক্ষুর 
ংযোগ হইলে সৌরভে চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবায় স্বরূপ সম্বন্ধ ঘটে বটে, কিন্ত 

তাহা হইলেও চক্ষুঃ দ্বারা সৌরভের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ "সৌরভ দেখি- 
তেছি” এইরূপ অন্ব্যকসায়-পিদ্ধ প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং চক্ষু- 

রিন্ভরিয়-জন্য সাক্ষাৎকারের প্রতি সৌরভকে প্রতিবন্ধক বলিতে হয় 
অর্থাৎ সৌরত স্বয়ং চক্ষুরিক্রিয়-জন্য সাক্ষাৎকারের প্রতিরোধ করে, 
ইহা স্বীকার করিতে হয়; ইহা সৌরভের একটা বৈশিষ্ট) । কিন্ত 
ঘ্রাণেন্দ্িয়ের দ্বারা চন্দনগত-সৌরভের অনুভব থাকিলে, এঁ অন্ুতব- 
জনিত সংস্কারের দ্বারা সৌরভের শ্মরণ হইয়া! সৌরভ চন্দন-বিষয়ক-চাক্ষুষ 

প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়! থাকে, অর্থাৎ "সুরভি চন্দন* এইরূপ চাক্ষুষ- 

গুত্যক্ষ হয়, কিন্ত তাহা হইলেও চক্ষুঃ দ্বারা সৌরভের সাক্ষাঁৎকর হয় না। 
যেহেতু সুরভি চন্দন” এইরূপ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইলেও প্চন্দনে সৌরত 
দেখিতেছি” এরূপ অনুব্যবসাঁয় হয়না, প্রত্যুতঃ প্নুরভি চন্দন দেখিতেছি' 



তৃতীয় স্তবক। ২৫৭ 
তাপস 

এইরূপ অন্থব্যবসায় মাত্র হয়। কিন্তু ভূতলে চক্ষুঃ-সংযোগ হইলে “ভূতল 
ঘটাভাববৎ” ইত্যাদিরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । এরপ স্থলে পভূতলে 
ঘট নাই ইহা দেখিতেছি” এইরূপ সাব্রজনীন অনুবাবসায় হয়, সুতরাং 

অভাবে চক্ষুঃ-সংযুক্ত-ভূতল-বিশেষণত! স্বরূপ সম্বন্ধের বলে চক্ষুঃ দ্বারাই 

ভূতলে টাভাবাদির সাক্ষাৎকার হইয়! থাকে, ইহা! স্বীকার করিতে হয়। 

স্থতরাং চন্দনে সৌরভের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ “স্থুরভিচন্দন” এইরূপ 

প্রত্যক্ষ এবং ভূতলে ঘটাভাবাদির চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ “ ভূতল ঘটাভাঁব 

বং” ইত্যার্দিবূপ প্রতাক্ষ সমান নহে। সুতরাং “মুরভি-চন্দন” এইরূপ 

চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের দৃ্টান্তে অভাব আশ্রয়ে উপনীত হইয়। অর্থাৎ পুর্বান্তব- 
জনিত সংস্কারের দ্বারা ম্বত হইয়া কিংবা অদর্শন বশতঃ জ্ঞাত হইয়া 

গ্রত্যক্ষের বিষয় হয় ইহা বল! অসঙ্গত | 

'অপর-বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বিশেষণ জ্ঞান কারণ হইলেও প্রথমতঃ 

ইন্দিয়ের দার! বিশেষণের নির্ধিকল্প জ্ঞ।ন হইয়াই সব্ত্র বিশিষ্ট বুদ্ধি হয়, 

এরূপ নিয়ম হইতে পারে না । কারণ - প্রত্যক্ষের বিষয়টা যদি বিশিঃ-বস্তুর 

দ্বাবা বিশেষিত হয়, তাহা হইলে এরূপ স্থলে বিশেষণ বিষয়ক নির্বিকল্পক 

জানের মআাবশ্যকত! নাই। প্রত্যক্ষের বিশেব্যটী যর্রি অবিশি বিশেষণের 

সধব্বযুক্ত হয়, তাহা! হইলে প্রথমতঃ বিশ্ষেণেব নির্ধিকল্পক জ্ঞান স্বীকার 

করিতে হয় (১)। প্রতিযোগিকে বাদ রাখিয়। কেবল অভাবটী বুঝিতে 

(১) তাৎপর্য্য--ঘটত্ব একটী জাতি, ইহ। অবিশিষ্ট বা! অখণ্ড একটী বস্ত, ইহা দ্বারা 

বিশেষিত বা ইহার স্বিত সম্বন্বযুক্তরূপে ঘট একটী বিশিষ্ট ব! সবণড বস্ত, হৃতর!* 
“ঘট” এইরূপ প্রত্যক্ষ, বিশিষ্ট-বস্ঘ বিষয়ক প্রত্যক্ষ । এইরূপ প্রতাক্ষে ঘটত্ব স্বর? 

বিশেষেণ জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, স্বৃতরাং ঘটে চক্ষুঃ সংঘোগ ঘটিলেই অবিশিষ্ট রূপে 

অর্থাৎ স্বর্ূপতঃ ঘটত্বের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ঘটত্বের নির্বিকল্পক-প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে 

হয়। নতুবা! ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণ-জ্ঞানের অভাব বশতঃ “ঘট” এইরূপ বিশিষ্ট-বুদ্ধি 
হইতে পারে ন|। 

১৭-- 



২৫৮ কুম্মাগ্ুলি-সৌরত | 
ক 

পার! যায় না; অভাব বুঝিতে হইলেই ঘট নাই, পট নাই, ইত্যাদি রূপে 

ঘট, পট প্রতি প্রতিযোগি দ্বার! বিশেধিত করিয়াই বুঝিতে হয়। ঘট, 

পট প্রভৃতি বিশিষ্ট-বস্ত ; সুতরাং অভাব, বিশিষ্ট-প্রতিযোগি দ্বারা 

বিশেষিত না হইয়! জ্ঞানের বিষয় হয় না । অভাবের জ্ঞান মাত্রই অভাবে 

বিশিষ্ট-বস্তূর বৈশিষ্ট্য বা! সন্বন্ধকে বিষয় করিয়াই হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য: 
সুতরাং অভাবের নিব্িকল্পক জ্ঞান অর্থাৎ কোনও বিশেষণের দ্বারা 

কল্পিত বা বিশেষিত না হইয়া, স্বূপতঃ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং 

ইন্জ্িয়ের বাবা অভাবের বিশিষ্ট বুদ্ধি স্বীকার করিলেও ঘট, পট প্রতৃতি 
বিষয়ক প্রত্যক্ষ স্থলের দৃষ্টান্তে অভাবের নির্বিকল্পক প্রত্যঞ্গের আপত্তি 
হইতে পারে না। অভাবের নির্ষিকল্পক প্রতাগ অসম্ভব। বিশেষতঃ 

ভূতলদিতে অভাবের বিশি্ট-বুদ্ধি স্থলে অভাবের নির্ধিকল্পক জ্ঞান স্বীকার 
করিলে সিদ্ধের সাধন দোষ হয়। তাৎপর্য্য -অভাবের অধিকরণ- 

ভূতলাদির প্রত্যক্ষের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ের আবগ্তকতা ; হুতপাদিতে ইন্রিয়েব 

সম্বন্ধ না ঘটিলে ভূতলাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এমত অবস্থার 

ইন্ডিয়ের দ্বারা ভূতলাদিতে অভাবের প্রত্যক্ষ না হইবার কারণ নাই, 
প্রত্যুতঃ হইয়! থাকে । এ নিষিন্ত প্রতিযোগির অদর্শনকে কারণ বললে? 

বাদীর মতে ইন্দিয়ের দ্বার! সিদ্ধ বা জ্ঞাত যে অভাব, তদ্ বিষয়ক জ্ঞানের 

সাধন কর! হয় মাত্র। 

ইন্দিয়ের দ্বারা অভাবের জ্ঞান স্বীকার করিলে; অতাবে ইন্দ্িয়ের সর্ব 

স্বীকার করিতে হয়, কিন্ত অভাবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, স্বরূপ প্রভৃতি সাক্ষাৎ- 

সম্বন্ধ কিংব! ইন্দিয়-সংঘুক্ত ভূতলাদির সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি পরম্পরা 

সম্বন্ধ ঘটিতে পারে ন| বণিয়। ইন্জ্রিয়ের দ্বারা অভা(বর জ্ঞান হইতে পারে 

না, পূর্ববপক্ষে যাহা! বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতে নহে; কারণ-ইন্িয়- 

যুক্ত ভৃতলাদিতে অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ থাকাতে (অভাবে ইত্দিয়ের 



তৃতীয় স্তবক। ২৫৯ 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিতে না পারিলে ও) চক্ষুরাদি ইন্দরিয়-সংযুক্ত ভূতলাদি 

নিরূপিত-স্বরূপ সম্বন্ধাআ্মক পরম্পরা সম্বন্ধ ঘটতে পারে; সুতরাং এরূপ 

পরম্পরা সন্বন্ধের বলেই অভাবের প্রতাক্ষ হইয়া থাঁকে। স্বরূপ, সম্বন্ধ 
হইতে পারে না বলিয়া পূর্ব্বপক্ষে যাহ! বলা হইয়াছে, উহা ও সঙ্গত নহে। 

কারণ-ন্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার না করিপে সম্বন্ধ ধারার বিচ্ছেদ বা শেষ সিদ্ধান্ত 

হইতে পারে লা অনবস্থা দোষ হয়। তাৎপর্য আধারে আধেয়-বস্ত 

যে থাকে, উহা! আধার এবং আধেয়ের কৌন ও একটা সম্বন্ধ থাকা হেতু, 

আবার আধারে সম্বন্ধটী থাকিতে হইলে উহার ও সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক । 

এইবূপে সম্বন্ধ ধারার শেষ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। একটা 

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে -ঘট, ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে, ইহা 
প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ; সংযোগ সম্বন্ধটী ভূতলে ন! থাঁকিলে এ সম্বন্ধে ঘটটা 

ভূতলে থাকিতে পারে না; সুতরাং সংযোগ সম্বন্ধটীও ভূতলে থাকে, ইহা 

স্বাকার করিতে হয়। তাহা হইলে বলিতে হয় ঘে, সংযোগ ম্বন্ধটাও অপর 

কোনও সম্বন্ধে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে ভূতলে থাকে, এইরূপে তুল্য যুক্তিতে 

সমবায়ের ও সম্বন্ধান্তর কল্পনা! করিতে হয়, আবার সমবায়ের যে সমবন্ধটী 

ভূতলে থাকে, উহার ও সন্ন্ধান্তর স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে সঙধন্ধ 

ধারার শেষ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, অনবস্থা, পোষ হয়। অতএব যে 

সকল বস্তুর সংযোগ, সমব।য় প্রভৃতি সুম্প্ট সম্বন্ধ অর্থাৎ আধার আধেয় 

ভাকক্জাপক সম্বন্ধ সম্ভবপর নয় উহাদের সম্বন্ধ স্বরূপ, ইহাই স্বীকার 

করিতে হয়। তাহা হইলে কথিতরূপ অনবস্থা দোষ হয় না । তাঁৎপর্যয__ 

সর্বত্র স্বরূপই শেষ সম্বন্ধ; যাহার অন্য কোন ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, 

ধ্ূপ পদার্থের প্রথম সন্ন্ধই স্বরূপ। স্বরূপের নিজ হইতে অতিরিক্ত 
কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়! উহার স্বরূপাতিরিক্ত সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয় 

মস 



২৬৬ কুস্থমাঞ্তলি-মৌরত । 
স্পস্ট সস পিসি পিশপস্পিস্পাস্পিসিপিপসপিস্পিশ্পিস সি শিস সত সি সি সি শি িসিিস্পিসিাসিসশি সপিস্পি স্পস্ট সিসি সি সিস্িসিস্সিস্পিস্পিস্পিস্পিস্সিস্পিস্ি সি সিসি সিসি 

না) (১ সম্বন্ধের ধার! স্বরূপেই পরিসমাপ্ত হইয়া! থাকে। স্বরূপ সন্বন্ধও 

মেই সেই কালাবচ্ছিন্ন-অধিকরণের স্বরূপ ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে, অর্থাৎ 

ষেকালকে অবচ্ছেদ বা সাম! করিয়া ঘটাঁভাব ভূতলে থাকে, এঁ কালের 

দ্বারা অবচ্ছিন্ন ( অর্থাৎ তাৎকালিক ) ভূলের যে স্বরূপ, উহাই ভূতলে 

ঘটাভাবের সম্বন্ধ ; সর্বত্র এইরূপ টক হইবে। 

যদ্দি গ্রতিযোগির অদর্শনের দ্বারা প্রথমতঃ অভাবের নিব্বিকল্পক জ্ঞান 

হইয়া অভাব বিষয়ক বিশিষ্ট-বদ্ধি হয় স্বীকার করা যাঁয়, তাহ! হইলে তুল্য 

যুক্তিতে অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা অর্থবোধ স্থলে ও প্রথমতঃ অন্থ- 

মানাদি-গ্রমাণের সাহায্যে বিশেষণেব নির্বিকল্পক জ্ঞান হইয়া (বিশিষ্ট- 

বোধ হয়, ইহাও স্বীকার কর। বাঁইতে পারে? কিন্তু ইহা অনুভব বিরুদ্ধ । 

প্রত্যক্ষাদিভিরেভিরেবমধারো দুরে বিরোধোদয়ঃ 

প্রাযোষন্ মুখবীক্ষনৈকবিধুরৈরা বাপি নাপাগ্যাতে | 
তং সর্বানুবিধেয়মেকমসম স্বচ্ছন্দ লীলোৎসবং 

দেবানামপি দেবমুদ্তবদতি শ্রদ্ধা প্রপ্ভামহে || ২২ 

যে পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ-প্রমাণ সকলের দ্বারা বাঁধিত- 

প্রতাক্ষাদি প্রতিষ্ঠিত হইতৈ পাবে না, অর্থাৎ প্রমাণরূপে গণ হয় না, 

রূপ প্রত্যক্ষা্দি দ্বারা বিরে!বধেব উদয় অর্থাৎ ঈশ্বব নাই সিদ্ধান্ত কৰা 

আসম্ভব। অতএব এ সকল দুরে অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয় জন্মাহীতেও 
খচ সপ পল পপ একপাাবাাপ-প পাপ সপ ও আপস 4৩ ৯ পি পিতি শত পিপি পি এ পপ পাপী কী আপ ২ পি ৭ ৭ ৯ পপি সপ পপ পপ ও, পাট দা উপ -. 

(১) ভুতলে খটের অভাব থাকে, এহ যে ঘটাভাব, ইহার নিজের পৃথক কোনও 

রূপব। প্রকার নাই, তাঁৎক(পিক ভূতলের স্বরূপ ব! প্রকারই উহ্নার রূপ ব প্রকার, 

সুতরাং ভূতলের সহিত এ অভাবের অগ্ত কোনও সম্বন্ধ টিতে পারে না। ত।ৎকালিক 

ভূতলের স্বরূপই নিজের ম্ববূপ বলি॥| ভূতলের সহিত খটাভাবের স্বরূপই নবদ্ধ। 

সর্ধত্্র অভাবস্থলে এইরূপে প্রণিধান করিয়। বুবিত হইবে। 



তৃতীয় স্তবক। ২৬১ 
িস্সিস্সিস্পা্িসস 

অক্ষম । তুপনা-রহিত; জীবের আনন্দদায়ক এবং অসাধ্য-স্থষ্টি স্বরূপ 
লীলার কর্তা, সমুদয়ের গ্রহ, সেই দেবদেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া 
আমর! শ্রবণ, মননাদি নানা উপায়ে আরাধনা করিতেছি। 

বিরোধ আশঙ্কা দূরে ধাহার প্রতাপে। 

নাস্তিকের হণাম্ম দহে অনুতাপ ॥ ১২৪ 
তাহাকে দেখে না বলে বৃথা দেয় দোষ। 

নেহারিলে শ্বরূপতঃ থাকিত না রোষ ॥ ১২৫ 

বুঝিলে ধাহার তত্ব খেদ যায় দুরে। 
হে ঈশ ! জগৎ-পাত পরিব্রাভি মোরে ॥ ১২৬ 

আরবণে, মননে রতি থাকে যেন সদা। 

স্বরূপেতে প্রতিষ্ঠিত র'য়ে5 সর্বদা ॥ ১২৭ 

তোমার বিচিত্র-স্থস্টি-কৃতকে মজিয়া ॥ 

দিব। নিশি যেন দেব ! থাকিনা ভুলিয়া ॥ ১২৮ 



(চতুর্থ স্তবক) 
পৃ-ঈশ্বর প্রসিদ্ধ বটে নহে পরমাণ। 

প্রমা নয় যেই হেতু ঈশের বিজ্ঞান ॥ ১ 

পরমার কর্তৃত্ব কিংবা প্রমা-করণতা । 

আঁসদ্ধ বলিয়! ঈশে নাই বিশ্বস্ততা ॥ ২ 

ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রমা-জ্ঞানের লক্ষণ যুক্ত নয়) সুতরাং ঈশ্বর থাকিণেও 

প্রমাণ-পুরুষ হইতে পারেনা; প্রমান্ঞানের কর্তা কিংবা করণই প্রমাণ। 

জ্ঞান, যথার্থ হইলেই যে প্রমা €ইবে এরূপ নয়) (পরমা জ্ঞানের লক্ষণ হইল 

অগৃহীত-গ্রাহিত্ব বা অজ্জাত-বস্ত বিষয়ক জ্ঞানত্ব অর্থাৎ একই পুরুষের যে 
জ্ঞান, নিজের সমকাল এবং পুর্বকাল এই উভয় কাঁলে অবস্থিত এরূপ 

স্তানান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত-বস্তকে বিষয় করিয়। হয়) উহাই প্রম। | যেমন- 

কোনও পুরুষের প্রথমতঃ একটা জ্ঞান হইল যে “ইহা ঘট” এ জ্ঞানটার 

সমকালে এবং পৃর্বকাঁলে এরূপ জ্ঞানাস্তর শী পুরুষের হয় নাই, এরূপ 
স্থলে এ পুরুষের “ইহা! ঘট” এইরূপ যে প্রাথমিক জ্ঞান, উহা! এরূপ 

জ্ঞানান্তরের দ্বার! অন্তঞাত-ঘটকে বিষয় করিয়াই হইয়াছে। সুতরাং 

এ পুরুষের “ইহ ঘট” এইরূপ যে প্রাথমিক জ্ঞান, উহাই প্রমা। কিন্ত 

এ পুরুষেরই “ইহ! ঘট” এইরূপ একই প্রকারের জ্ঞান-ধারা স্থলে (ইহা 

ঘট” £ইহা ঘট” এইরূপ ক্রমিক একাধিক জ্ঞান স্থলে ) দ্বিতীয়াদি জ্ঞান 

সকল প্রত্যেকে নিজের সমকাল এবং পূর্বকাঁল এই উভয় কালে অবস্থিত 

“ইহা! ঘট” এইরূপ জ্ঞানাত্তরের দ্বার! অর্থাৎ পূর্ববর্তী তুল্য জ্ঞানের দ্বারা 
স্ঞাত-ঘটকে বিষয় করিয়াই হইয়াছে, অর্থাৎ “ইহা! ঘট” এইরূপ যে 



চতুথ স্তবক। ২৬০ 
নি সি স্মিস্সসি সসপিস্িস্পিসপিসপিপিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিসিসিপাস্িস্পিস্সি সি পপ পাস সিসি সি পসপিস্পসিসসপি সপ্ত সি সপাসস্ি সি সি স্িস্সাসি সপ অত স্পস্ট ৯ পা 

দ্বিতীয় জ্ঞান, উহা, তৎ্সদৃশ প্রাথমিক যে “ইহা! ঘট” এইরূপ জ্ঞান, এ 
জ্ঞানের বিষয় ঘটকে বিষয় করিয়। হইয়াছে। তৃতীয়াদি জ্ঞান সম্বন্ধেও 

এইরূপেই বুঝিতে হইবে। স্থতরাং একই পুরুষের “ইহা ঘট” 

এইরূপ ক্রমিক দ্বিতীয়াদি জ্ঞান সকল প্রমা নহে। ফল কথা .সর্ধত্র 

প্রাথমিক জ্ঞানই প্রম! জ্ঞান; ঈশ্বর-সর্বজ্ঞ, তাহার সর্ধ-বিষয়ক নিত্য 

একটা জ্ঞান ; অনাদি-অনন্ত-আঅসীম কালই ঈশ্বরের জ্ঞানের সমকাল, 

ঈশ্বরের জ্ঞানের সমকাল প্রসিদ্ধ হইলেও পূর্বকাঁল প্রসিদ্ধ নাই; ঈশ্বরের 

জ্কান নিত্য, সুতরাঁং অক্ষন্ঠ, এবং তাহার জ্ঞানান্তর নাই; সুতরাং 

ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রমা-জ্ঞানের কথিতরূপ লক্ষণযুক্ত নয় বলিয়া প্রম! নয়; 

এবং ঈশ্বর প্রম। জ্ঞানের কর্তা কিংবা করণ কিছুই নহে। ঈশ্বর অপ্রমাণ- 

পুরুষ। স্ৃতরাঁং ঈশ্বরোক্ত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপিত হইতে 

পারে ন1, বেদে 'অনাশ্বাস থাকিয়াই যায় (১)। 

উ?__অপ্রাপ্তেরধিক-প্রীপ্তেরলক্ষণমপূর্্বদূকৃ | 

যথার্ধোহনুভবো মান মনপেক্ষতয়েষ্যতে ॥১মু 

অপ্রাপ্তি ব৷ অব্যাপ্তি এবং অধিক প্রাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি হেতু 

অপূর্বদৃক্ অর্থাৎ অগৃহীত-গ্রাহিত্ব ( প্রমার ) লক্ষণ নয়, যথার্থ অন্থুতবই 

গ্রমা ; অনপেক্ষত্বতেতু, ইহাই ঈঙ্সিত। 

উঃ--অপ্রাপ্তি, অধিক-প্রাপ্তি দৌষ সঙঘটন। 

অজ্জাত-গ্রাহিত্ব তাই নহেত লক্ষণ ॥৩ 

ভ্রমজ্জানে অতিব্যাপ্তি ধারাতে অব্যাপ্তি। 

দৌধযদ্বয় হেতু নহে লক্ষণ সমাপ্তি 18 
শট
 

(১) এই বিএ্রতি পত্তির ফল হইতেছে ঈশ্বর প্রমাণ কিনা? এরূপ সংশয়। 



২৬৪ কুমুমাঞ্জলি-লৌরভ | 

যথার্থানুতব বটে প্রমার লক্ষণ। 

ঈশ-জ্ভান নহে প্রম। ভরান্তের বচন।1৫ 

শিজমত ইহা কিনা বুঝ] নাহি যায়। 

“ইযাতে" বলাতে ব্যক্ত গোতমাভিপ্রায় |1৬ 
অপ্রাপ্তি-মব্যাপ্তি, অধিক প্রাপ্তি-অতিব্যাপ্তি, এই উভয় দোষে পৃর্ন- 

পক্ষোক্ত অগৃহীত-গ্রাহিত্ব প্রমার লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ-_ 

ত্রমজ্ঞান প্রঘ! নয়, উহ! প্রমালক্ষণের অলক্ষ্য; কিন্তু অগৃহীত-গ্রাহত্ 

প্রমার লক্ষণ হইলে প্রাথমিক-ত্রমজ্ঞানে ( যথা-_সপ্পত্বরূপে রজ্জুবিষয়ক 

প্রাথমিক-জ্ঞানে ) লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণের প্রাপ্তি 

স্বরূপ দোষ হয়, এবং ধারাবাহিক বা ক্রমিক যথার্থ জান সমুদায়ই প্রমা 

বলিয়া, একই প্রকারের ক্রমিক বনু জ্ঞান স্থলে দ্বিতীয়াঁদি জ্ঞান সকলে 

লক্ষণের অব্য।(গ্ত বা লক্ষ্যে লক্ষণের অপ্রাপ্তি স্বরূপ দোষ ওয়। অতএব 

বথার্থ অনুতবত্বই প্রমার লক্ষণ । অর্থাৎ যে বস্ত বাস্তবিক যে ধর্মাক্রান্ত 

অথবা যে বস্তু বাস্তবিক যাহা, এরূপে এ বস্তু বিষয়ক অনুভব) অথবা এ 

বন্তকে শর বস্তু বিয়া যে অনুভব, উহাই প্রমা ৷ ঈশ্বর সর্বদর্শী সুতরাং 

তাহার জ্ঞান-প্রত্যক্ষান্ুতব, এবং ঈশ্বর অত্রান্ত বলিয়া তাহার জ্ঞান- 

যথার্থ; সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞান প্রমা 14 উহা গ্রম। নয়) ইহা ভ্রাণ্ডের 

কথা। এখন কথা হইতে পারে যে--প্প্রমা” শবের অর্থ প্রকুঃ 

জ্ঞান (১); যথার্থত্বই জ্ঞানের প্রকৃষ্টতা ; স্থৃতি ও এক প্রকার জ্ঞান; 

সুতরাং যথার্থ স্থৃতি ও প্রমাশবঝের যোগার্থ মধ্যে গণ্য । এমত অবস্থায় 

যথার্থ-অনুভবত্ব প্রমার লক্ষণ হইলে, স্থৃতি অনৃতব নয় বলিয়া যথার্থ 

স্বৃতিতে লক্ষণের অব্যাণ্তি দোষ থাকিয়াই যায়; সুতরাং যথার্থ-অন্ুতবত্ব 

7 হ-ভম7 ক ল্য নব লা অর্বজাদ 
সুতরাং প্রকৃষ্ট জ্ঞানই “পরম!” শবের যোগার্থ। 
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রি স্তবক। ২৬৫ 
৯৯ সি ৯৯৮ সি সিসি পিপিপি সিসি শিস্সিস্িতাসি সি সিসি ০৯ ০৯ সত সিসি শিস সিসি িস্সি পিপি পি সি সি ৯ পি সা 

প্রমার লক্ষণ প হইতে পারে না। ততহুস্তরে বক্তব্য এই যে আচার্য, এনস্থলে 

মহধি-গোতমের অভিপ্রেত প্রমার লক্ষণই বলিয়াছেন “অনপেক্ষতয়েষাতে' 
আচার্ধ্যের এ কথাটা দ্বারা এরূপই জ্ঞান হয়। বথার্থ-স্থৃতি, মহষির 
অভিপ্রেত প্রা নহে, ইহা পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে । অথব। 
আচাধ্য, নিজের মত দু করিবার নিমিত্তই এ কথাটা বপিয়া থাকিবেন | 
মহধির মতে নিরপেক্ষ প্রকষ্ট জ্ঞানই প্রমা” অর্থাৎ যে জ্ঞানের প্রকৃষ্টতা 
বা যথার্থতা নিরপেক্ষ অর্থাৎ নিজের সমান ব্ষিয়ক জ্ঞানা স্তরের প্রকষ্টতা 

বা যথার্থতার অনধীন, এরূপ জ্ঞানই প্রম!। স্থৃতি বা ক্বরণাত্বক জ্ঞানের 

যথার্থতা এরূপ নহে। নিজের সমান বিষয়ক পূর্ব।নুভব-জনিত-সংস্কারের 

দ্বারা প্্রণ হইয়া থাকে। পূর্বান্থুভব যেরূপ, ন্্রণ ও তর্রাপই হয়। 

পূর্বানুতব থার্থ হইলে ন্রণ ও যথার্থ হয় এবং অধথার্থ হলে ক্ষরণ 

অবথার্থ হয়, ইহার ব্যতিক্রম হয় না । ঘটের ধর্ম্-ঘটত্বরূপে ঘটের পুর্বানুভব 

হইলে ম্রণ এ্রূপই হয়, সপত্বরূপে রজ্জুকে বিষয় করিয়। পূর্বান্ুভব 
হইলে স্বরণ তন্রপই হইয়া থাকে । সুতরাং প্ররণাত্বক জ্ঞানের যথার্থতা 
[কংবা অযথার্থতা, পূর্বান্থীভবের যথার্থতা বা অধথার্থতার অধান। 

নিরপেক্-বথার্থতাই জ্ঞানের প্রকুষ্ঠতা ; সুতরাং যথার্থ-ক্ররণ হইলেও 

উহ! নিরপেক্ষ বা স্বাধীন-প্রক্ষ্তা বুক্ত নহে ।) এ নিমিত্উই মহহি 

স্বতির প্রমাত্ব বলেন নাই। জ্ঞান ছুই প্রকার, অনুভব এবং স্্রণ; 

অনুভব, চারিপ্রকার-__ প্রত্যক্ষ, অন্ুমিতি, উপমিতি) এবং শাব্-বোধ | 

মহধি নিজ-কৃত দর্শনের সর্বপ্রথম সত্রে (১) প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থের 
তত্ব-জ্ঞান হইতে নিংশ্রেয়স বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ইহা বলিয়৷ “প্রত্যক্ষানু- 

মানোপমানশব্ধাঃ গ্রমাণানি* এই তৃতীয় সুত্রে প্রত্যক্ষা দি-অনুভবের 

(১) প্রমাণ, নে সংশয়-প্রয়োজন-তৃষ্ট।স্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব তর্ক-নির্ণয়-বাণ-জল্প-বিতণ্া- 

হেত্বাভাস-চ্ছল-জ।তি-নিগ্রহ স্বানানাং তত্তজ্ঞানান্লিতশ্রেয়দাধিগমঃ | 



২৬৬ কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ। 

করণরূপে চারিটা প্রমাণ (১) বলিয়াছেন, স্থৃতির করণকে প্রমাণ বলেন 

নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে স্থৃতি বা ক্মরণাত্মক জ্ঞান, তত্ব-জ্ঞানের 

বিষয় প্রমাণের একদেশ-প্রমারূপে মহযির অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে, 

প্রমার করণ-__গ্রমাণ, ইহ| বলিতে যাইয়া কেবল যথার্থ অনুভবের করণ 

চারিটার উল্লেখ করা সঙ্গত হইত ন1) স্মৃতির করণের উল্লেখ করা ও 

উ।/চত ছিল। ইহাতে স্পষ্টুই প্রতীতি হয় যে, স্থৃতির প্রমাত্ব মহধির 

অভিপ্রেত নহে ।২। মহবির নিগুঢ-অভিপ্রায় এই যে, কোনও বস্তর 

জ্ঞান হইলে বস্তুটীকে যদি পুরুষ, নিজের ইষ্টের সাধন ব| উপকারী 

কিংবা অনিষ্টের সাধন বা অন্ুপকাঁরী বুঝে। তবে এ বস্তর প্রাপ্তি কিংবা 

পরিত্যাগের নিমিত্ত পুরুষের প্রবৃত্তি কিংবা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। 

প্রবৃত্তির ফল-প্রাপ্তি এবং নিবৃত্তির ফলপরিত্যাগ । কোনও বস্তুকে 

যথার্থৰপে বুঝিয়া এবং নিজের উপকারী বিবেচনা করিয়া উহা! লাভের 

নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে এ বস্তর লাভ বা প্রপ্তি হয়, এবং কোনও বস্তুকে 

ষথার্থরূপে বুঝিয়া ও নিজের অনুপকাঁরী বিবেচন! করিয়া! উহা! পরিত্যাগের 

নিমিত্ত নিবৃত্ত হইলে এ বস্তর বাস্তবিক পরিত্যাগ হয়। ভুল বুঝিয়া 

গ্রবৃন্ত কিংবা নিবৃত্ত হইলে বস্তর বাস্তবিক প্রাপ্তি কিংবা পরিত্যাগ 

হয় না। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে--জলকে জল বুঝিয়! এবং 

(১) প্রত্যক্ষ, অন্থমান, উপমান এবং শব এই চারিটীই প্রমাণ | বিষয়-সন্ব্ধ 

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, পক্ষে সাধ্যের ব্যাপ্যরূগে হেতুমত্ত। নিশ্চয় অনুমান-প্রমাণ, 

কোনও বস্তুতে অপর কোনও বস্ভর যথার্থ সাদৃশ্ঠ জ্ঞান উপমান-প্রমাঁণ, এবং আপ্তোপ- 

দেশ শব-প্রমাণ। 

(২) “আত্মা ব| হরে শ্রোতবে]| মন্তব্যে!” ইত্যাদি বেদ-বাক্যের ত্বার! আত্মবিষয়ক 

স্মরণ বিহিত হয় নাই। বোধ হর &নিমিত্তই মহধি ও যথার্-স্তিকে প্রম। ইচ্ছ! 

করেন নাই। 



৫২) 

“কৃ স্তবক। ২৬৭ 

পিপাসা শান্তির উপায় মনে করিয়া জলের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে 

বাস্তবিক জলের লাভ বা প্রাপ্ত হয়, প্রবৃত্তি সফল হয়; কিন্তু 

মরীচিকাতে জলভ্রম স্থলে, জলকে পিপাসা শান্তির উপায় মনে করিয়া 

প্রবৃত্ত হইলে ও বাস্তবিক জলের লাভ হয় না, প্রবৃত্তি সফল হয় না। 

এইরূপ বথার্থতঃ সর্প দৃষ্ট হইলে, উহাকে অনিষ্টকারী মনে করিয়া 

নিবৃত্ত হইলে বস্তুতঃ সর্পের পরিত্যাগ হয়, নিবৃত্তি সফল হয় ; কিন্তু রজ্জুকে 
সর্প মনে করিয়া এবং সর্প অনিষ্টকারা ইহ| বিবেচনা! করিয়৷ নিবৃত্ত হইলেও 

বাস্তবিক সর্পের পরিত্যাগ হয় না, নিবৃটি সফল হয় না। সুতরাং সফল 

প্রবৃত্তি এবং নিবৃভ্তিতে বস্তুর যথার্থ জ্ঞানই উপযোগী । পূর্বান্ুভাবের 

যথার্থতা নিয়াই শ্মরণের যথার্থতা । যথার্থরূপে কোনও বস্তুর ম্্রণ 

করিয়া! এবং উপকারা বিবেচন1 করিয়া! প্রবৃত্ত কিংবা অন্ুপকারী বিবেচনা 

করিয়া নিবৃঙ হইলে, বস্তুর বাস্তবিক-প্রাপ্তি কিংবা পরিত্যাগ হয় বটে, 

কিন্ত এরূপ স্থলে পূর্ববান্ুভবের যথার্থতাই মূল। কাঁরণ--পুর্বান্ুভব যথার্থ 
না হইলে শ্মরণ যথার্থ হয় না। সুতরাং প্রবৃত্তি কিংবা নিবৃত্তির সফলত৷ 

বিষয়ে যথার্থ-্মরণকাত্মক জ্ঞান স্বাধীন নহে। এমত অবস্থায় সর্বত্রই 

সাক্ষাৎ কিংবা পরম্পরা! অন্থুত্বের যথার্থতা ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি কিংবা 

নিবৃত্ত সফল হয় না। এনিমি্ত যথার্থ অন্ুভবই প্রমা বা সর্বোৎকুষ্ট- 

জ্ঞান। মহর্ষি সর্বোত্কৃষ্ট জ্ঞান অর্থেই পপ্রমা” শবের ব্যবহার 

করিয়াছেন! স্মৃতি যথার্থ হইলেও সর্বোৎকৃষ্ট নহে, সুতরাং স্মৃতি 

প্রমাজ্ঞান, ইহা মহর্ষির অভিগ্রেত নহে, আচার্ষেঃর লিখন তঙ্গীতেও 

ইহাই বুঝ| যায়। আচার্ধ্য যে এসমন্ধে মহর্ষির মতেই সায় দিয়াছেন? ইছা 
এই স্তবকের ৫ম কারিকায় *প্রামাণাং গৌতমে মতে" এই আচার্ষোক্তি 
দ্বারাই স্প্ প্রতীয়মান হয়। ষথার্থান্থভবত্বই প্রমার সিদ্ধান্ত লক্ষণ। 

তবে "প্রমা* শব্ষের যোগার্থ নিয় স্বৃতিতেও “প্রমা* শবের ব্যবহার 



২২৮ কুনুমাগুলিসৌরভ। 
পস্টিস্াস্টি উপস্সি সপ সিসি ৮ সি সিসি সি সি সিসি সিস্ট, পাস সাপ ৯৯৯৭৮ ০৯ ৯প, সিশসপাশিপ পপি পাপ সি সিস্পী সিসি সপ সিটিসেল সি 

করা যাইতে পারে। যাহারা অগৃহীত-গ্রাহিত্ই পরমার লক্ষণ বলে, 
তাহাদের মতে স্বৃতিতে প্রমার লক্ষণ কোনওরূপেই যায় না, তাহারা স্মৃতি 
বাম্মরণাত্বক-জ্ঞানকে প্রা বলে না; এনিমিত্তই বোধ হয় আচার্য) 

মহধির মত-সিদ্ধ প্রমার লক্ষণ বলিয়াছেন। নতুবা যথার্থ-্থৃতিকে প্রম। 
বলিলে ক্ষতি কি আছে? স্ধীগণ প্রণিধান করিবেন । 

পু--ভ্রমজ্ঞানে আতবাাপ্ডি ভ্রান্তের জল্পনা । 

ভ্রম নহে এক জ্ভান ছু'য়ের কল্পনা ॥ ৭ 

দোষের উদ্ধার হয় জ্ঞান-ধারা স্থলে । 

জ্ঞান মুলে বিষয়েতে জ্ঞাততা মীনিলে ॥ ৮ 

জ্ঞাততা, নচেত পুর্বব-জ্ঞানের বিষয় 

সেই হেতু দ্বিতীয়াদি প্রম। স্থুনিশ্চয় ॥ ৯ 

প্রাথমিক-ভ্রমজ্ঞানে অগৃহীত-গ্রাহিত্ব স্বরূপ প্রমালক্ষণের যে অতি- 

ব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ--জ্ঞান মাওই গ্রমা, 

জ্ঞান কখনও ভ্রম হইতে পাবে না (১)। দুরস্-লম্বমান-রজ্জুটীকে অল্প 
০০০০ শপ এ ০৯ ০ | পি ২ পা পপ পপ শি, পপ ০০১ শপ 

(১) তাৎপর্যয--জ্ঞ।ন, যুখ্য প্রকাশ স্বরূপ বস্ত, ঘট, পট প্রভৃতিও উহাদের 

সাধারণ, অনাধারণ ধর্মারূপে এক একটা বিশিষ্ট-বন্ত | বস্ততেই বস্ত্র সম্বন্ধ সম্ভবপর; 

জ্ঞানের সহিত বস্তরই দম্বদ্ধ হইয়! থাকে, অবস্তবঅলীক জ্ঞনের বিষয় হয ন|| 

বিষয়তাই বস্তুতে জ্ঞানের সম্বন্ধ। একের অনাধারণ-ধর্মরূপে অপর কিছুই নহে; 

সর্পের অসাধারণ ধর্মম-সর্পত্বরূপে রঙ্ছু, অকিধিৎকর-তুচ্ছ-অবস্ত | সুতরাং সর্পত্বরূগে 

রজ্জু, জানের বিষয় হইতে পারে না। তর্ক স্থলে অবস্ততে বস্তুর সম্বন্ধ ম্বীকার 

করিলেও উহাদের প্রতিযোগিত| ব৷ প্রতিপক্ষতাই সম্বন্ধ | বিষয়ে জ্ঞানের সম্বন্ধ এরূপ 

নহে। সুতরাং সর্পত্বরূপে রজ্জু কদাঁচ আনের বিষয় হুইতে পারে না। জ্ঞান মাত্রই 

যথার্থ। তবে পূর্ববানুভূত-বস্তরই স্ৃতি হয় বলিয়া, উহ! অগৃহীত-গ্রাহী নয়? সুতরাং 
“ স্ৃতি “পরম”? শব্দ-বাচ্য নহে । 



চতুর্থ স্তবক। ২৬৯ 
েিস্পাপাশিপাশিসিপস্পিসিপসসি ৯ স্প্পাপা্পাপিন্পস পা্পিস্পিসিািপিস্সিসিসপিএ সপ 

শসা পাঁশাটিপা্পিটকার্টীিসিশাসিলীশি শিলা শি লি শঠিশাস্ীশপাাসটি সপ 

আলোকে দেখিলে সর্প বলিয়। জ্ঞান হয়, ইহাই ভ্রম জ্ঞ/নের প্রসিদ্ধ- 
উদাহরণ; কিন্তু এরূপ স্থণে “সর্প” এইরূপ একটা জ্ঞান হয় বলিয়া 
ভাপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও উহা বাস্তবিক একটা জ্ঞান অর্থ সর্পের 
র্ম-্পত্বকে বিশেষণ করিয়া রঙ্ছু বিষয়ক জ্রান নহে ' তাঁগ হইলে প্র 
জ্ঞান ভ্রম অথাৎ একের ধর্মরূপে অপরের জ্ঞান বলা যাইত; বাস্তুবিক 
এরূপ স্থলে একদা ছুইটী জ্ঞান হয়। একটা সর্পত্বের স্মৃতি এবং অপরটী 
বঙজ্ছুর অসাধারণ ধর্মকে বিষয় না করিয়া লঙ্বমানত্বাদি সাধারণ ধর্মমরূপে 
রজ্জুর প্রত্যক্ষ। উহার কোনওটীই ত্রমজ্ঞান নহে। তবে সপত্বের 
স্মরণটী গৃহীত-গ্রাহী বলিয়া প্রমা নয়, রজ্জুর প্রত্যক্ষ অগৃহীত-গ্রাহী বলিয়া 
প্রমা, এই মাত্র প্রতেদ। অল্প আলোক এবং দূরহ্বাদি দোষের সদ্ভাব 
বশতঃ এরূপ জ্ঞান দবয়ের “ঠার্থক্য উপলব্ধির বিষয় হয় না বলিয়। একটা 
জ্ঞান বলিয়! ব্যবহৃত হয়। সর্বত্র ল্রান্ত-ব্যাহার স্থলে দোষবশতঃ 
একদা এরূপ ছুইটী জ্ঞানের সমাবেশ হয়! থাকে, বাস্তবিক ভ্রম বা 
মিথ্যান্ান, 'অলাক। সুতরাং প্রাথমিক ত্রমজ্ঞানে অতিব্যাপ্রি প্রদর্শন, 
গগন-কমলিনীর কমণীয়তা প্রদর্শনের শ্ত।য় একান্ত অকিঞ্চিৎকর । 

৮ অপর -কোনও বস্ত সম্বন্ধে ক্রমিক এক প্রকারের জ্ঞান সকণের 
অর্থাৎ “ঘট” এইরূপ ক্রমিক জ্ঞান সকলের দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে যে অব্যাপ্রি- 
দোষ দেওয়া হইয়াছে, উহাও সঙ্গত নহে । কারণ --“ঘট* এইরূপ 
প্রাথমিক জ্ঞানটা কেবল ঘটত্বূপে ঘট বস্ত্ইকে বিষয় করিয়াই হয়, 

কিন্তু এইরূপ জ্ঞান হইলেই ঘটাটকে জ্ঞ।ত বলিয়া ব্যবহাঁর করা হয়, অর্থাৎ 

বলা হয় যে, ঘটটী জ্ঞাত। সুতরাং "ঘট এইরূপ প্রাথমিক-জ্ঞানের দ্বারা 
বিষয়-ঘটে জ্ঞাতত! স্বরূপ একটা ধর্ম জন্মে, ইহা অবশ্ত স্বীকার করিতে 

হয়। এমতমবস্থায্ ক্রমিক-জ্ঞানধার। স্থলে দ্বিতীয় জ্ঞান, প্রথম জ্ঞানের 
অবিষয়-জ্ঞাততা স্বরূপ অতিরি -ধর্মটীকে বিষয় করে বলিয়া! এ অংশ নিয়া 



২৭৪ কুন্থুমাগ্ুলি-সৌরত। 

দ্বিতীয় জ্ঞানও অগৃহীত-গ্রাহীই বটে। এইরূপ তৃতীয়, চতুর্থ প্রত্ৃতি 
জ্ঞান সন্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । প্রাথমিক-ঘট জ্ঞান, দ্বিতীয়-ঘট-জ্ঞানের 

সমকাল এবং পূর্বকালে অবস্থিত হইলেও সমান বিয়য়ক নয়; স্বতরাং . 

অগৃহীত গ্রাহিত্ব স্বরূপ প্রমার লক্ষণ ধারাবাহিক-বুদ্ধি সকলেও 

অব্যাহত। কথ! হইতে পারে যে, বিষয়ে জ্ঞান-জন্য জ্ঞাততা স্বীকারের 

আবশ্তকত। কি আছে? তহ্ত্তরে বক্তব্য এই যে-বিষয়ে জ্ঞান-জন্ট 

জ্তাততা স্বীকার না করিলে জ্ঞানের বিষয় নিয়ম হইতে পারে ন।, অর্থাৎ 

ঘটই “ঘট” এইরূপ জ্ঞানের বিষয়, পট নহে, এরূপ নিয়ম করা চলেনা । 

স্তাততা স্বীকার করিলে গ্রটীর অন্ুপপত্তি হয় না, অর্থাৎ বল! াইতে পারে 

ষে, যে জ্ঞান-জন্য-জ্ঞাতত। যে বস্ততে জন্মে উহাই এ জ্ঞানের বিষয়, ইহ] 

স্বীকার করিলেই জ্ঞানের বিষয় নিয়মটী রক্ষিত হয়) জ্ঞাততা অশ্শ্য 

স্বীকাঁধ্য পদীর্থ।' 

স্বভাব নিয়মীভাবাছ্রপকারোহি হূর্ঘটঃ | 

স্্ঘটত্রেহপিত্যর্থেহসতি কা গতিরন্যথা ||. 
স্বভাব নিয়ম (বিষয়তার সম্বন্ধ ব্যতিবেকে উপকার (জ্ঞাততা ) 

দুর্ঘট ; বিষ্ভামান অর্থে শ্থঘট হইলেও অবিছ্বমান অর্থে অন্ত প্রকার 

গতি কি আছে? অন্তপ্রকার গতি সম্ভবপর নয়। 

উ-- ভ্রমস্থলে জ্ঞানদ্বয় কল্পনা অসার । 

বাধজ্কানে প্রতিবন্ধ প্রত্যক্ষ সবার ॥১০ 

বিষয়তা-যোগ বিনা জ্ঞাততা-সাধন। 

অসম্তন ঝ'লে তার নিশ্চিত খণ্ডন ॥১১ 

অন্যথা জ্ঞাততা পক্ষে নাইত যুকতি। 
বিদ্যমানে যাহ] হ'ক তীতে অগতি ॥১২ 



চতুর্থ স্তবক। ২৭১ 
২পেপাসপস্পিসপস 

ভ্রম ব্যবহার স্থলে ছুইটী জ্ঞান হয়, একটা ধন্সির প্রত্যক্ষ এবং 

অপরটা ধর্মের স্রণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে) কারণ--ইহা] 

সর্প নহে, ইহা রজ্ছু, ইত্যাদি রূপ বাধজ্ঞান হইলে রজ্জুতে সর্প ভ্রম থাকে 
না, ভ্রমজ্ঞান বাধিত হইয়া যায় ইহা সকলের প্রত্যক্ষ । কিন্তু এরূপ 

বাধজ্ঞান থাকিলে, সর্পত্বের শ্বরণ এবং রজ্জু স্বরূপ ধশ্মির প্রত্যক্ষ, এই 
ভ্রানদ্য় হইতে বাঁধা হয় ন, স্থৃতরাং রজ্জুতে সর্পত্বের জ্ঞান অর্থ রজ্জুকে 

সর্প বলিয়া বুধ! একটা বিশিষ্ট-জ্ঞান ) যে জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞানের স্বরূপ নয়, 

তাহা জ্ঞানান্তরের দ্বার বাধিত হয় ন| ব| হইতে পারে না। তবে 

স্পত্বরূপে রজ্জু অলীক বলিয়া রূপে রজ্জব সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ হইতে 
পারে না, যাহা বল! হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে, কাঁরণ--একান্ত অসৎই 

জ্ঞানের বিষয় হয় না। সর্পত্বরূপে রজ্জু একটা বিশিষ্ট পদার্থ না হইলেও 

সর্পত্ব এবং রজ্জু ইহাব কোনটাই অসৎ নহে, সুতরাং দোষ বশতঃ 

সর্পত্ববপে রজ্জ্বুর জ্ঞান অসন্তব হইতে পারে না। আরও £ককণথা ভ্রম 

ব্যবহার স্থলে একদ। ছুইটী জ্ঞান হয়; ইহা! অসস্তব'কথা ; কারণ - জ্ঞান 

ভয়ের যৌগপদ্ নাই. অর্থাৎ একই আত্মার একসময়ে ছুইটা জ্ঞান হয় 

না, মনেব অনুত্বই তাহার হেতু (১ । অতএব প্রাথমিক-ভ্রম জ্ঞানে 

অগৃহীত-গ্রাহিত্ব স্বরূপ প্রমা লক্ষণের অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। 

, অপর-বিষয়ে জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতত। স্বীকার না করিলে, জ্ঞানের বিষয় 

নিম হইতে পারে না, সুতরাং বিষয়তাঁর অতিরিক্ত জ্ঞাততা স্বীকার 

করিতে হয়) যাহা বল! হইয়াছে, উহাও সঙ্গত নহে; কাঁরণ জ্ঞানের দ্বারা 

বিষয়ে জ্ঞাততা জন্মে স্বীকার করিতে হইলে উহারও কোন নিয়ম স্গীরার 

করিতে হয়। নতুবা “ঘট" এই প্ জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতত| পটে হয়না 

কেন? আপত্তি হইতে পারে । সুতরাং বলিতে হয়) যে জান যে বস্তুকে 

(১) পরিশিষ্টে যন ও শব দ্রষটব্য। 



পর 

২৭২ কুনুমাঞ্লি-সৌরভ। 

বিষয় করিয়! হয় অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিষয়তা যাহাতে থাকে এ বসন্তে 

জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাততা জন্মে, তাঁহ। হইলে ঘট ব্ষয়ক জ্ঞানের দ্বারা পটে 

জ্াঁততা হইতে পারেনা । এমত অবস্থায় কোন পক্ষেরই নিরূপণ করা 

চলে না তাৎপর্য জ্ঞানেবদ্ব।র। জ্ঞাততা কোথায় হয় নিরূপণ করিতে 

হইলে বলিতে হয় জ্ঞানটী যে ব্ষয়ের অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ত! যে বস্তুকে 

থাকে, আবার জ্ঞানের ধিষয় কি, নিকপণ করিতে হইলে বলিতে হর, (ন 

জ্ঞানের দ্বার জ্ঞাতত। যে বস্তুতে জন্মে উহাই এজ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ 

ভ্ঞাত-বস্তই জ্ঞানের বিষয়তা বুক্ত হয়)/এমত অবস্থায় বস্তুতে বিষয়তা-যোগ 

স্বীকার না করিলে, জ্ঞাততা স্বীকার করা যায় না, এবং জ্ঞাততা স্বীকার 

ন। করিলে বিষয়তা স্বীকার:কর! যায় না, সুতরাং অন্টোন্থাশয় দোব 

ঘটে ; কোনও পক্ষই নিবূপিত হইতে পারে না। অতএব জ্ঞানের দ্বারা 

বিষয়ে একটা অতিরিক্ত-জ্ঞাততা হয়, ইহা বলা বাঁয় না তবে বস্তুতে 

ভ্ঞানের স্বাভাবিক সম্বন্ধ যে বিষয়তা উহাই জ্ঞাততা, বিষয়তাঁর অতিিক্ক- 

জ্ঞাততা কিছুই নহে এমত ্বস্থায় এক বিষয়ের ক্রমিক-বহুজ্ঞান 

স্থলে দ্বিতীয়াদি জ্ঞান সকল জ্ঞাতত] ন্দবূপ 'সতিরিক্ত-পদবার্থকে বিষয় কবে 

বলিয়া অগৃহীত-গ্রাহী, ইহা বল! যাঁয় না । আরও এক কথা! জ্ঞান ঘেদপ 

বর্তমান বস্তু সম্বন্ধে হয়, তদ্রপ অতীত, অনাগত বস্ত সন্বদ্ধেও হইয়া থাকে, 

নষ্টবস্তর স্রণ অনেকেরই হয়, মেঘ শাঁকিলে বৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয়, 

ইতিহাঁদ পাঠে অতীত অনেক ঘটনাই জানা যায়।/১। এমত অবস্থায় 

অতীত কিংবা অনাঁগত-বস্তবর জ্ঞানের দ্বারা অতীত, অনাগত -বস্ৃতে 

বর্তমানকাঁলে জ্ঞাততা জন্মিতে পারে না । কারণ-_কার্ষ্যের অব্যবহিত- 
০০৫১০ 

(১1 দে সকল কারণের দ্বার! জ্ঞান হয়, জ্ঞানের বিষয়ত| ও এ সকল কারণের 
দ্বারাই হইয়। থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গেই বিষয়ত! সন্বন্ধটীও হইর| খ/কে। সুতরাং 

অতীত অনাগত-বস্ত বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব পর বলিয় বিধয়তার অনস্তব হয়ন]। 



চতুর্থ স্তবক,। ২৭৩ 
- ৮. স্পিশিপাস্টি ্ পিসি সি সিসি পিপিপি িস্পিসিসিস্পিস্সিসি পাস সিসি স্িস্সিশস্পিসপিস্পিস্পি সি স্পিসিস্পিস্পিস্িস্পিস্পিস্পাসি সিসি সিসপিসিি সিসি উস উএ। 

রদ কার্য্যের আশ্রয্টী বর্তমান হওয়া আবগ্ঠক, চিরাঁতীত কিংবা 
চিরভাবি-বস্থ বর্তমান-জ্ঞাততার অব্যবহিত-পুর্বক্ষণে বিষ্ভমান হইতে 
পারে না। সুতরাং জ্ঞাততা, অসিদ্ধ আকাশ-কুম্ুম | ১. 

পুঃ-_বস্তুতে জন্মায় ফল ম্বগাব ক্রিয়ার । 

জ্ঞান ক্রিয়া সেই হেতু জ্ঞাতভা সঞ্চার ॥ ১৩ 

ূ জ্ঞান, এক প্রকার ম।নসিক কিয়া : ক্রির। মাত্রই কর্দাগত-ফলের 

জনক, যেমন গমন-ক্রিষা  গমন-ক্রিয়া দ্বারা গ্রামাদি কর্মকারকে পাদ 

সংশোঁগ স্বরূপ ফল হইয। গাঁকে ; পিষয়, জ্ঞ।ন ক্রিয়ার কর্মা। :১)। এইবপ 
অনুমানের দ্বারা ভেবে পা জ্ঞানের শ্ষিষে জ্ঞাতত। সিদ্ধ হইতে পারে । 

কর্ম পদার্থে কোন «ল বা কাণ্য উত্পাদন করা জিয়ার স্বভাব, ক্রিয়| 

একেবাঁবে নিশ্ষল হয় না । জ্ঞান ও ক্রিয়া, জ্ঞানের বিষয়ই কর্ম, স্বতরাং 

গান) গিজের বিষয়ে বা কর্মে অর্থৎ জ্ঞেয়-পদার্থে অবশ্যই কোন ফল 
জন্মাইয়। দাকেঃ ইহা! অবপ্ঠ স্বীকার করিতে হুন, উহাই ভ্ঞাতিত । 

তাতপর্ধা ক্রিয়া জন্য-ফলের সন্বদ্ধই কর্মৃত', এ ফল-সপ্বন্ধ “য আঁধারে হয়, 
উহাই কর্ম্ম। চৈত্র গ্রামে গমন করিতেছে) এই স্থলে সৈত্রের পাদ-সঞ্চালন 

স্বরূপ, গমন, ক্রিয়া-জন্থ ফল গ্রামে চৈত্রের সংঘেগ, ইহাই এই স্থলে 

গমন ক্রিয়ার কর্তা, “বং তদযুক্ত বণিয়া গ্রাম কর্ম। তদ্রপ-চৈত্র ঘট 

জনিত্রেছে ইত্যাদি স্থজেও ঘট বিষয়ক জ্ঞানের স্বরূপ যে ক্রিয়া, তজ্জন্ত- 

ফল জ্ঞাততাই কর্মত্া এবং তদ যুক্ত বলিয়া ঘট কর্ম এইন্প সর্ধত্র জ্ঞান 

স্থলে ভ্রানের বিষে ঝু কৃর্ধে ভ্ঞান-জন্ত জ্ঞাতত| অবশ্য স্বীকার করিতে 

হ্য়।/) রঃ 
টি লই তি 

(১) এইস্থলে কর্মাগত ফল-জনকত্ব সাধ্য, হেতু-ক্রিয়াত্ব, ৃষ্ান্ত-গমন ক্রিয়া 
্দ্জ 

অন্নমানের আকার--জা।ন, কর্মগত-ফলের জনক, ক্রিয়াত্ব হেতু। রি 

১৮০ 



২৭৪ ফুদুমাঞ্জলি-সৌরভ 

উঃ-_অনৈকান্তীদসিদ্ধেবরবা নচ লিঙ্গমিহক্রিয়া 
তদ বৈশিষ্ট্য প্রকা শত্বানাধ্যক্ষানুভতবোহধিকে ।৩ 

অনৈকান্ত এবং অসিদ্ধি হেতু এই স্থলে ক্রিয়া (ক্রিয়াত্ব) লিঙ্গ বা 

হেতু হইতে পারে না। তঙ্, তাহার (জ্ঞানের ) বৈশিষ্ট্য বা বিষয়তার 

প্রকাশকত্ব হেতু অধিকে (জ্ঞাততা রূপ ধর্মে) 'ধাক্ষান্ুতব (প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ ) নাই । 

উঃ-ব্যভিচার, হেহরসিদ্ধি নিয়মে বাধক। 

ক্রিয়া বট সেই হেতু নহেত সাধক ॥১৪ 

ধাতৃ-নাচা ক্রিয়া অর্থে হয় অনৈকান্ত। 
ক্রিয়া যদি স্পন্দ তবে অসিদ্ধ একাত্ত ॥১৫ 

বিষয়তা-প্রকাশক মাত্র বটে জ্ঞান। 

তন্ত্র জ্ঞাততা নাই বৃথা অভিমান ॥১৬ 

যুক্তিণবিনে স্বতন্ত্রতা করিলে স্বীকার । 

ইঞ্টতা, কৃততা, কেন নিষিদ্ধ আবার ॥১৭ 

(ব্যভিচাব এবং অসিদ্ধি দোষ বশতঃ ক্রিয়াত্ব-হেতু দ্বারা! পুর্বপক্ষোক্ত- 

অনুমান হইতে পারে না। কারণ--ধাতু-বাচ্য অর্থাৎ ধাতর্থ। ক্রিয়। শবের 
অর্থ হইলে বস্ত্র ঘাঁর| ঘট আচ্ছার্দিত করিতেছে এই স্থলে দোঁষ পরে; 

কারণ_আচ্ছাদন ও ক্রিয্া। কিন্তু আচ্ছাদন ক্রিয়া দারা কর্ম-ঘটে কোনও 

ফল জন্যে না । অর্থাৎ আঁচ্ছাঁদন করিলে ঘটের কোনওরপ বৈশিষ্ট্য হয় 
না। এই যে আচ্ছাদন ক্রিয়া) ইহাতে সাধ্য কর্মগত-ফল-্জনকত্ব নাই 

এরং হেতু-ক্রিয়াত্ব আছে, সুতরাং এইরপ ক্রিয়ান্তর্ভাবে হেতু-ক্রিয়াত 
অনৈকান্ত অর্থাৎ সাধ্য-কর্মগত ফল জনকত্ের ব্যভিচারী । ্ুুতরাং 
ব্যতিচারীক্রিয়াত্ব হেতু দ্বার! বিচারস্থলে অন্থুমিতি অসম্ভব; এবং ম্পনান 
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ক্রিয়া শবের অর্থ হইলে স্পদনত্বই পূর্বপক্ষোক্ত-অনুমানের হেতু, ইহা 
জ্ঞান স্বরূপ ক্রিয়াতে না থাকায় হেতুটা স্বরূপাসিদ্ধ, অর্থাৎ পূর্ববপক্ষোক্ত 
অনুমানের পক্ষ-জ্ঞান হেতু-্পন্দনত্বের অভাব বিশিষ্ট ) সতরাং ইহা 
দ্বারাও বিচারস্থলে পূর্ববপক্ষোক্তরূপ অনুমিতি অসম্ভব । 

অপর-বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই বিশিষ্ট বৃদ্ধি হইয়। থাকে, 

অর্থাৎ বিশেষণ এবং বিশেষ্যের সম্বন্ধকে বিষয় করিয়াই বিশিষ্ট বুদ্ধি হয়। 

“্ভ্বাত ঘট” ইত্যাকার প্রত্যক্ষান্ভব ও বিশিষ্ট বুদ্ধি বলিয়া, ঘট স্বরূপ' 

বিশেষ্যটা জ্ঞানের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই এরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের বিষয় 

হয়। অর্থাৎ বিশেষণীভূত-জ্ঞান। এবং বিশেষীভূত ঘট এই উভয়ের 

সম্ব্ধকে বিষয় করিয়া হয় বলিতে হয়। সুতরাং জ্ঞান এবং বিষয়ের 

সম্বন্ধ-জ্ঞাঁততার অন্তিত্বে প্রত্যক্ষান্গভবই প্রমাণ,ইহাও সঙ্গত নহে ; কারণ__ 

এরূপ বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষানুভব, জ্ঞান এবং বিষয় এই উভয়ের স্বাভাবিক 

সম্বন্ধ-বিষয়ত! দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। অর্থাত বিষয়তা! সম্দ্ধে জ্ঞানের 
দ্বারা বিশেধিত হইয়াই *ভ্ঞাত ঘট* ইত্যাদিরূপ" বিশিষ্ট-পরত্যক্ষ সম্ভব 
পর। এই নিমিত্ত বিধয়তার অতিরিক্ত-জ্ঞাততা স্বীকারের আবশ্যকতা 

নাই। নতুবা তুল্য যুক্তিতে “কৃত-ঘট” “ইষ্ট বা ঈপ্সিত ঘট" ইত্যাদি 
বিশিষ্ট-প্রত্যক্ষের অনুরোধে বিষয়ে কৃততা এবং ইষ্টতা স্বরূপ ধর্ম্াস্তর 

স্বীকার কর! অনিবার্ধ্য হইয়া পরে। অর্থাৎ স্বাভাবিক সন্বন্ধের দ্বারা 

বিশিষ্টবোধ সম্পন হইতে পারিলে ও যি বিশিষ্ট বুদ্ধির নিমিত্ত সম্বস্কাস্তর 

স্বীকাঁর করা হয়, তবে “কৃত-ঘট” “ইষ্ট-ঘট” ইত্যাদি প্রকারের বিশিষ্ট- 
প্রত্যক্ষস্থলেও কৃতি এবং ইচ্ছার স্বাভাবিক সন্বন্ধ-বিষয়তার অতিরিক্ত- 

কৃততা এবং ইষ্টত| সিদ্ধ হইতে পারে । যদি ইঠ্ঠতা, কৃতত! স্বীকার কর 

না হয়, তবে তুল্য যুক্তিতে জ্ঞাতত! স্বীকারের ও আবশ্তকতা নাই। 

*জ্ঞাত-ঘট” এইরূপ বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের দ্বার! বিষয় এবং জ্ঞানের স্বাভাবিক 
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স্বিষয়তা মাই টানি হয়, অর্থাৎ ভান নিজের সহিত বিময়ের 

স্বাভাঁখিক সম্বন্ধ বিষয়তা মাআই প্রকাঁ+ করে) ব্ষিষতাব অভিরি্ত- 

[ততা আকাশ কুস্থম ||) ৬ 

বিশেষ করিয়া ইহা কাহালু আলার। 

সাবধানে গুন তে যুপ্ত সমালাণ ॥ ১৮ 

ইহাই বিশেযরূপে বলা যাইতেছে। 

অর্থেনৈব বিশেঘোহি নিরাকারতগাধিয়াং 

ক্রিয়য়ৈব বিশোমোহি ব্যবহারের কম্মণাং ॥ ৪। মু 

(বৃদ্ধি সকলের নিরাকার! হেই অর্থ বা বিষয়ের দ্বারাহ বিশের ণা 

ব্যাবুন্তি হইয়া থাকে, কর্মে ব্যবহ!রে অর্থাৎ ক্রিয়া-বিশিষ্টের জ্ঞান গণ 

ক্রিয়া ঘ্বার।ই বিশেষ বা বাবু, ই হইয়া! থাকে । 

নিরাকানু বিজ্ঞানের অর্থ খ[বর্ধৃক | 

কম্মু বাণহাবে তথ। ক্রিয়া বিশেবক || ২৯ 

ঘট, পট প্রস্ৃতি বস্থ মকল প্বীর স্বায় সাত ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি দ্বাবা 

বিশেষত বলিয়া ব্যাবু৪ অথাৎ ঘটত, টব প্রন্ৃভি পদার্থ সকপের 

বিরুদ্ধত' (একত্র ন' থাক! স্বভাব) বশতঃ এ এ জাতি যুক্ত ঘট, পট প্রভৃতি 

বস্তু সকল পরম্পর বিওিন্ন বা! ব্যানন্ত। এক জাতীর সাবয়ব বস্ত সকলের 

পরম্পরের ভেদ, জাতি-ভেদ মূলক হইতে ন! পারিলেও উহাদের বাক্তিগত 

ভেদ, স্থীয় স্বীয় অবয়রের বিশেষ বি'খধ সংস্থান বা বিশেষ বিশেষ আকৃ'ত 

থারাই ষন্তরপএ হয়। ঘেমন-_-এই ঘট এবং যেই ঘট, এই ছুইটী এক 

জাতীয় বলিয়! ঘটত্ব্ূ্ণে পরস্পরের ভেদ না থাকিবেও এই টের 

অবয়ব.মংস্থান বা আক্কৃতি বিশেষ, অপর ঘটের অবস্বব.সংস্থান বা আকুতি 
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১ সপ শািসিশ সা সিপিএ সিন শপ পেস্ট সমস শনি সপ 

কেকা 

রি হইতে ভিন্ন বলিয়া বিশে বিশেষ 'আরুতি বিশিষ্ট এই বত 
সে ঘট পরম্পর বিভিন্ন। বিশেব বিশেষ আকুতিই উহাদের ভেদক- 
মি । জাল, তদদপ নহে) জ্ঞান, 'অন্যব-বিগান ; সুতরাং আকুতি 

শু্গ ব| নিরাকার। সুতরাং ঘট ব্ধয়ক ভ্ঞাঁন এবং পট বিষয়ক জ্ঞাঁন 

প্রস্থ তিব পরস্পরেব ভে বা ব্যারুখি আকৃতি বিশেব দ্বারা হইতে পারে 
নাঃ «বং সমুদয় জ্ঞানই জ্ঞান স্্রূপ এক জাতি-বিশিষ্ট বলিয়া জাতি 
দাবা উহাদের পরম্পরের তেদ হইতে পারে না। কিন্তু ঘট-জ্ঞান, 
পউ-দ্রান প্রভৃতি জান সকলের পরস্পব্রে ভেদ প্র্যক্ষ-সিদ্ধ। আমার 
ঘট-চ্ঞানকালে পট-জ্ঞান নাই,মামি এক অভিন্ন হইলেও বে সময় ঘট বিষয়ক 
ভ্রানণ[ন্ ত্কালে পট ব্যয়ক জ্ঞানবান্ নহি, ইতাদিরূপ অমুভবই জ্ঞান 

সকলেব পরস্পর বিভিন্রতাব প্রযাণ।, সুতরাং ঘট-জ্ঞান,-পট জ্ঞান 

প্রশাতির ত্দেক কিছু 'অনগ্রই স্বীকার করিতে হয়। বিশেষে বিশেষ 

তেদ বশতঃই জ্ঞান, সকল পরস্পর বিন হইয়। থাকে! ১। অর্থ বা 
বিষয়ের দ্বারা বিশেধিত হইয়।ই জ্ঞান সকল বিশিই জ্ঞানের বিষয় হয়, 

আমি ঘট জানিয়াছি ইত্যদি রূপেই জ্ঞানের বিশিষ্ট মানস-প্রত্যক্ষ হইয়! 

থাকে, বিষধাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল “জানিয়াছি” এইবূপ মানন 

সপ ইসস মস সপ ভি বর রর ক _. ০ সা ০৫ চক প্এ- বাহার 

(১) ঘউ-জ্ঞান, পট-জ্ঞান প্রভৃতির ভেদ, নিবয়-ভেদ বশতঃ সম্ভবপর হইলেও 

একই ঘট বন্তুটীকে বিধয় করিয়া যে জ্ঞান নকল হয় উহাদের অর্থাৎ একই ঘট বিষয়ক 

জ্ঞান ধারাস্থলে জ্ঞান সকলের ভেদ, বিষয়ের ভেদ বশত; নন্তব পর নহে; স্কতরাং 

“আর্য নৈব [বশেষোহি” এই “এব” কারের নঙ্গ তকি করিয়। হয় পাঠক বিবেচনা ্ 

করিবেন | বিশেধডঃ সমৃহালম্বন জনের অর্থাৎ ঘে জ্ঞান এক মময়েই নান! বস্তুকে 

বিষয় করে, জ্ঞানের বিনয় মকলের ভেদ থাকিলেও জ্ঞানটা এক,ভিন্ন নয়, ইহারই ব। 

সঙ্গতি কি করিয়। হয় তাহাও বিবেচ্য। 
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৬ আসি পস্সি 

প্রত্যক্ষ স্বীকার করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। কোনও বস্তু, অপর 

কোনও বস্ত দ্বারা বিশেষিত হইতে হইলে উহাদের পরস্পরের বিশেষ 

সন্বন্ধকে অপেক্ষা করে; স্থৃতরাং ঘট-জ্ঞান, পট-্জান প্রভৃতি বিশেষ 

বিশেষ জ্ঞানে ঘট পট প্রভৃতি বিশেষণের ( বিষয়ের ) সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার 

করিতে হয়) উহাই বিষয়িতা। এবং তুল্য যুক্তিতে ঘট, পট প্রভৃতি 

বিষয়েও জ্ঞানের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়) উহাই বিষয়তা। এইরূপ 

ইষ্ট বা ঈপ্সিত ঘট, জ্ঞাত-ঘট, ইত্যাদিরূপ সার্বজনীন অনুভব বশতঃ 

ইচ্ছা, কৃতি-প্রভৃতিরূপে কর্ম বা অর্থের ( বিষয়ের ) জ্ঞানস্থলে ইচ্ছা, কৃতি 

প্রভৃতির ও বিষয়ে সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়ঃ তাহাঁও ব্ষম়তামাত্র ; 

অতিরিক্ত-জ্ঞাততা, কৃততা। ইষ্টতা স্বীকারের আবশ্যকতা নাই । তাৎপর্য্য- 

স্তাত্-ঘট, ইঞ্ট-ঘট, কৃত-ঘট, ইত্যাদিরূপ বুদ্ধি জ্ঞান? ইচ্ছাঃ কৃতি প্রভৃতি- 

ক্রিয়া দ্বার বিশেধিত-ঘট বিষয়ক বিশিষ্ট বুদ্ধি; সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, 

কৃতি প্রভৃতি বিশেষণের সম্বন্ধ ঘটে স্বীকার করিতে হয়; উহ্াই বিষয়তা | 

অপিচ “বিষয়” শবের নর্থ পর্যযালোচন। করিলেও ইহাই স্ুম্পঈগ জ্ঞান 

হয়। “1বষয়” শবটা বি-ষিঞ+ অচ. প্রতায়-নিষ্পন্ন ; “যিঞ৮ ধাতুর 

অর্থ-বন্ধন) এমত অবস্থায় বন্ধন করে যে উহাঁই “বিষয় শব-নাচা; 

নিরাকার ঘট-ন্ঞাঁন, ঘটের দ্বারাই বদ্ধ বা আকৃতি বিশিষ্ট হয়, সুতরাং 

ঘট-জ্ঞানের বিষয়-ঘট। ন্থতরাং ঘটজ্ঞানের বিধয়ত ঘটে অবশ্য স্বীকার 

করিতে হয়) বিষয়তার অতিরিজ-জ্ঞাততা প্রভৃতি স্বীকার করা 

অনাবশ্ঠক 1) রা 

পু-_প্রমীণের ফল প্রমা, তৎ-কর্ভা প্রমাতা | 
করণে প্রমাণখ্যাতি নহে তা বিধাতা ॥ ২০ 

প্রমাণ-অন্ত ফল ব1 কাধ্যই প্রমা। প্রম। স্বরূপ কার্য্যের কর্তা কিংবা 

করণই প্রমাণ । ঈশ্বরের জ্ঞান, নিত্য বলিয়া উহ ফল ব| কার্য নহে। 



চতুর্থ স্তবক। ২৭৯. 

স্থতরাং ঈশ্বর, জ্ঞানের কর্তা কিংবা করণ কিছুই নহে। এমত অবস্থায় 
ঈশ্বর প্রমাণ কিংবা প্রমাতা। কিছুই হইতে পারে না। ঈশ্বর অপ্রমাণ: 
পুরুষ, তহুক্ত বলিয়া! বেদে আস্থা স্থাপন করা যায় না। 

উ-_মিতিঃ সম্যক পরিচ্ছিততি স্তদ্তাচ প্রমাতৃতা । 
তদযোগ-ব্যবচ্ছেদঃ প্রমাণ্যং গৌতমে মতে ॥| ৫। মু 

সম্যক পরিচ্ছেদ বা যথার্থ জ্ঞানই মিতি ব| প্রমা ; মিতির আশ্রয়তাই 
প্রমাতৃতা ; প্রমার অযোগ ব্যবচ্ছ্দেই (অর্থাৎ প্রম। জ্ঞানের সম্বন্ধাভাবের 

অভাবই ) গৌতমের মতে প্রামাণ্য। 

উ--সম্যক জ্ঞানের বটে প্রমা পরিচয় । 

প্রগার আশ্রয় যেবা প্রমাতা সে হয় ॥২১ 

প্রমার অযোগ-চ্ছেদ প্রামাণা নিশ্চিত। 

ঈশ্বর প্রমাণ তাই, সকলে বিদিত ॥২২ 

পমাণ-জন্ত ফল বা কার্ধ প্রযার লক্ষণ নহে! সম্যক জ্ঞান বা 

যথার্থ জ্ঞানই গ্রমা) অর্থাৎ যে বস্ত বস্ততঃ যাহা বা যে ধর্ম বিশিষ্ট, তাহা 

বা সেই ধর্শশ বিশিষ্টরূপে সেই বস্তর জ্ঞানই গ্রমা ।১। ঘট, বাস্তবিক 

(১) বস্তুতঃ ইহ। যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ, ষথার্থ জ্ঞান মাত্রই প্রম! নহে? তাহা 

হইলে যথার্থ স্মৃতিকেও প্রয। বলিতে হয়, এবং তৎকরণকে প্রমাণ বলিতে হয়, কিন্ত 

মহর্ষি স্মৃতির করণকে প্রমাণ বলেন নাই । কেন যে মহধি ইহ! বলেন ন।ই তৎমন্বন্ধে 

ইতংপূর্বেবে আলোচন! করা হইয়াছে। এস্বলে পুনরুল্লেখ নিপ্রয়োজন। আচার্য 

প্রম। বলিতে যাইয়! “সম্যক. পরিচ্ছিত্তি” ॥ কথাটী বলিলেন “সমাক»" কথাটার অর্থ 

কি? তাহা পরিশ্ক,ট নাই, ইতঃপূর্বের পরম! সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে, তাহাতে 

যথার্থ স্মৃতি প্রম। নয়, ইহাই কথিত হইয়াছে । আঁচার্যের মত ও তাহাই কিন। ? 



২৮৪ কুম্নমাঞ্জলি-সৌরভ। 
সপ 

ঘটত্ব বিশিষ্ট ; ঘট্বরূপে ঘটকে বিষয় করিয়! “ঘট” এইরূপ জ্ঞান-গুরম। ৷ 

ঈশ্বর একের ধর্মে অপরকে বুঝেন না; যে বস্তর যে ধর্ম, সেই বস্থুকে 
এরূণেই তিনি জানেন, সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞন-প্রমা। 'অপর-গ্রমাতা- 

গ্রমার কর্তা, এরূপ অর্থ নয়; গরম জ্তানেব আশ্রয়ই গ্রম।তা । প্রামাণ্য 

সম্বন্ধেও এই কথা, প্রমা জ্ঞানের থে অযে।গ (অভাব) উহার চে 

(অভাব) ই প্রাপাণ্য; অর্থাৎ প্রমাজ্জানের সম্বন্ধাভাব না থাকাই 

প্রামাশ্য। ঈথবের জান-শিত্য এবং প্রয! ; স্থতবাং ঈশ্বরে প্রমাজ্ঞানের 

সম্বদ্ধাভাব থাকিতে পাবে ন। বলিদা ঈশ্বরের প্রামাণা অব্যাহত। 

ঈশ্বর প্রমাণ-পুকম ! কাহার রচিত-বেদ কখনও অনিতয বা অশ্রদ্ধের 
হইতে পারেনা । তাহার বাক্য-বেদে আস্থা-স্থাপন করিতেই হয়। 

বেদের উপদেশক বপিয়। ঈশ্বব অনণ্য স্বীকার্ম্য। 

সাক্ষাৎকারিণি, নিত্যঘোগিণি, পরদ্বারানপেক্ষ স্থিতে) 

ভূতার্থানুভবে নিবিষ্ট নিখিল-প্রস্তাবি-বস্তক্রম | 
লেশা দৃষ্টি-নিমিভ-ছুষ্টি-বিগম-গ্রজব্ট-শঙ্কাতুষঃ 
শঙ্কোন্মেব কলক্কিভিঃ কিমপারৈ স্তন্মেগ্রম'ণং শিবঃ। "মূ 

বিশ্বের বাবতীয় পদার্থের ক্রম ধাহাব যথার্থ প্রত্যক্ষান্থভবের বিদয়াভূভঃ 

কিঞ্িনিঃত্র বিশেষের অদর্ণন নিমিনু বে দোব অর্থাৎ রাগ হেষ গ্রভৃতি। 

& মকল নাই বালয়া ধাঁচার বাক্য-কোদর প্রামাঁণো শঙ্ক। হয় না, সেই 

সি ৬ ৮৯৮১৮৭৯৯৮৭৯ ৯২ ৭৩ ৯ সপ সস সি পি সি সপ সি সিটি সি সি সি সি সাপ সি সস সপ সপাসপিস্সি সপ পি পিপি সিসি সি পি সিসি সিস্ট ৩ 

০ পিপিপি শিশির পপি 

বুঝ! মায় না। কিন্ত এস্বলে এনম্বন্ধে নিজের বক্তব্য শেষ কারতে যাইয়! “গ্রামাণাং 

গোঁতিমে মতে” বলিলেন । বধার্থ স্মৃতিকে প্রম। ব। সম্যক, পরিচ্ছিত্তি স্বাকার করিলে 

দোষ কি? ইহা বুঝা নায় না। পাঠকগণ এনশ্বপ্ধে অবহিত হইবেন | বেদে 
আজুবিষয়ক স্মৃতির কর্তপ্যত| বিহিত হয় নাই, এ নিমিত্তই' মহর্ষি স্মৃতিকে প্রমারণে 

গণ্য করেন নাই ইহাও ঠিক, কিন1? পাঠকগণের বিব্টেনার অধীন রহিল. 



চতুর্থ স্তবক। ইশ 
ক ৮ পা 

৯ শা শাশাশি শী্টাশি সি পি সপ পিসি শি রি 

পরমেশ্বরেব প্রামাণ্য সংশয়ের উন্মেষ করিয়া যাহার! কলঙ্কী (নাস্তিক 

'মাপ্যাপ্রাপু )১ তাহানা "আমার কি করিতে পারে? শিবই প্রমাণ 

অর্থাৎ অগ্রমাণ নয়। অথবা শিবঈ একমাত্র শরণ্য। 

যানে, ততাবে, আছে) স্কুল, গুমন বত । 

ই ন্দর-পেক্ষা বিনে বিলি অবগত ॥ ২৩ 
অদুষ্টি-জ্ এত দোষ পরশেনা যাতে | 
নিন প্রমাণ মার শঙ্কা নাই তাতে ॥ ২২ 

য্শজ্, প্রমাণ কিনা? মন্দিদ্ধ যাহাবা। 
কলাঙ্কা, পামণ্ড, বটে বিশ্ম মাঝে তারা ॥ ২৫ 

কি করবে তার। মোর, শর সশাতন। 
পি 

1 গন ভরেতে ভাত পি কদাচিন ॥ ২৬ 



( পঞ্চম স্তবক ) 

পৃ--সাধিবে ঈশ্বর হেন নাই পরমাণ। 

হেতু নাই কিরূপেতে হবে অনুমান ॥১ 

ঈশ্বরের সাধক অর্থাৎ ঈশ্বরকে নিশ্চয়রূপে বুঝিবার উপযুক্ত প্রমাণ 
'নাই। চঙ্ষুরাদি ইন্দিয়ের দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ঈশ্বর 

সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নাই । শব এবং উপমানের প্রামাণ্য অনেকেই 

স্বীকার করে না। (সাংখ্যাচার্যযগণ শবের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও 

উহা! দ্বার! বিচার স্থলে অপ্রত্যক্ষ-বন্তর অসন্দিগ্ধ নিশ্চয় হইতে পাবে না)। 

বিচার করিয়া অপ্রত্যক্ষ-বস্তর অসন্দিগ্ধ নিশ্চয় করিতে হইলে? একমাত্র 

অনুমান প্রমাণেব উপরেই নির্ভর করিতে হয়। অনুমান প্রমাণের 

সাহাব্যে কোনও বস্তুর নিশ্চয় করিতে হইলে সদ্বেতুর (১) আবগ্তক। 

কিন্তু ঈশ্বরান্ুমানের উপযুক্ত সন্কেতু নাই বলিয়া অন্থমান গ্রমাণের দ্বারা 
ঈশ্বর-সাধন করা অসম্ভব। ইহা সাংখ্যাচার্ধ্গণের বিপ্রতিপন্তি। 

.এইক্প বিপ্রতিপত্তির ফল -“ঈশ্বর আছে কিন।”? এইরূপ সংশয়। 

উ-_কার্য্যায়োজন ধ্ত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ। 

বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যোবিশ্ববিদব্যয়ঃ ॥১।মূ 

কার্য, আয়োজন, ধৃতি প্রভৃতি, পদ, প্রত্যয়, শ্রুতি বাক, এবং সংখ্যা 

বিশেষ হেতু দ্বারা বিশ্ববিৎ (সর্বজ্ঞ ) অবায়-ঈশ্বর-দাধ্য, অর্থাৎ নিশ্চয়ের 
উপযুক্ত । 

(১) সন্ধেতু_ব্যাপ্তি এবং পক্ষ-ধর্ম্মত! বিশিষ্ট হেতু ॥ অনুমাপক হেতুটা যদি সাধের 
ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট হয় এবং পক্ষে ( অনমিতির স্থানে) অবস্থিত হয়, তবে এ রূপ হেতুকেই 
সন্ধেতু বল হয়। পর্ববত-বহিমান্-ধুষহেতু, এই স্থলে ধুম, সন্ধেতু। 



পঞ্চম স্তবক। ই৮৩ 
দস পাস 

পি পিপাস্পসিপাসিপা্পিস্পিসিপাসপাসপি পপি 

উ--কার্ষোর করিয়া বল কিংবা আয়োজন । 

ধেরযে সাধন করি” করিব মনন ॥২ 
পদে করি? ভর কিংবা প্রত্যয়ের বলে। 
শ্রুতির সাহাযা নিয়ে বুঝিব কৌশলে ॥৩ 

সংখ্যা হেতু করি পুনঃ বেদ বাক্যে ভর। 
সাধিব, অব্য়-প্রভু-সর্ববন্-ঈশ্বর ॥8 

কার্য) আয়োজন প্রভৃতি শবের-ভাব প্রধান নির্দেশই এস্লে 

অভিপ্রেত। অর্থাৎ “কার্য” শবের অর্থ-কার্ধযব, এইরূপ “আয়োজন” 

শবের অথ-আয়োজনত্ব বা কর্মৃত্ব। এইরূপ “ধৃতি'” প্রভৃতি শব সম্বন্ধেও 

বুঝিতে হইবে ।!কাধ্যত্ব প্রভৃতি সদ্ধেতু দ্বারাই ঈশ্বর বিবয়ক মনন (অনুমিত) 

হইতে পারে ; সদ্ধেতুর অভাব বশতঃ ঈশ্বর-মনন অসম্ভব, ইহা ভ্রান্তের 
কথা । এই সকল হেতু, কেন যে সন্ধেতু, ইহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। 

কাধ্যত্ব হেতু দ্বারা ঈশ্বরাহ্মানের আকার-“ক্ষিত্যন্ুর, সকর্তৃক, 
কাধাত্বহেতু”ঃ এই অন্ুযানে পঙ্-ক্িত্য্কুর, সাধ্য-সকর্তৃকত্ব,হেতু-কার্যযত্ব; 

দৃষ্টান্ত--ঘেমন ঘট । সকর্তৃকত্বের আশ্রয়কে অতিক্রম করিয়া কার্যত 

থকে না,অর্থাৎ যেস্থানে কার্ধ্যত্থ সেই স্থানেই সকতৃকত্ব অর্থাৎ যাহা কার্য 

তাহাই সকর্তৃক বলিয়া কাধ্যত্ব হেতুটী সকর্তৃকত্বের নিয়ত সহচর অর্থাৎ 
সকর্তৃকত্বের আশ্রয়ে নিয়ত যিলিত। নিয়ত সাহচধ্যই ব্যাপ্তি, সুতরাং 

কার্ধত্ব হেতুটা সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট বা ব্যাপয, এবং ক্তান্কুর 

স্বরূপ পক্ষে অবস্থিত; গুতরাং সদ্ধেতু) এমত অবস্থায় সকততৃকত্বের ব্যাপ্য- 
কাধ্যত্ব ক্ষিত্যস্কুরে আছে, কিংবা সকর্তৃকত্ের ব্যাপ্যকাধ্যত্ববৎ প্িত্য্ুর। 

ইত্যাদ্িরূপ ষথার্থ পরামর্শ সম্ভব পর। সুতরাং এইরূপ পরামর্শের দ্বাগা 
ক্িত্ঙ্কুর-সকর্তৃক”। এইরূপ অনুমিতি হইতে পাঁরে, অর্থাৎ ক্ষিত।ুরের 

«কজন কর্তা আছে, ইহা নিশ্চয়রূপে জানা যাইতে পারে। 



২৮৪ কুম্থমাঞ্তলি-সৌরভ । 

সকর্তৃকত্ব-কউঁজন্ত্ব, ইহা সখণ্ড বা বিশিষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ কর্তৃত্ব, কন্তা, 

জন্তত্ব প্রভৃতি পদার্থ সকলের বিশেষ্য বিশেষণ রূপে সম্বন্ধ যুক্ত একটা 

বিশিই-পদ্দার্থ। কর্তৃত্ব প্রস্তুতি পদার্থ সকলের কোনও একটী পদাগ 

বাদ রাখিয়া সকর্তৃকত্ব স্বরূপ বিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান অসম্ভব, অর্থাং 

কর্তৃত্ব কি, কর্তা কি, ইত্যাদি ষে জানেনা সেবুঝিতে পাঁরে না দে 

সকততৃকত্বকিরূপ। সুতরাং কর্তৃত্ব প্রভৃতি পদার্থ সকলের গ্রাতোকটাই 

সকর্তৃকত্ব স্বরূপ বিশিষ্ট-পদার্থের ঘটক বানিণ্বাহক। এমত 'অনস্থায 

সকর্ৃকত্বের জ্ঞান হইলেই সকর্তৃকত্বের ঘটফীভূত বা নির্ধাহক-কর্ত। 'ও 

এ জ্ঞানের বিষয় হয়। স্ৃতরাং ক্রিতাঙ্কুরে কাধব-হেতুক বকর্তৃকত্বের 

কথিতরূপ পরামর্শের দ্বারা “ক্ষিত্যস্কুব-পকর্তৃক*' £ইরূপ অনুমিতি হইলে 

ক্ষিতান্ুরের ধর্ম যে সকর্তৃকত্ব, ইহার নিব্বাহক-কন্তা অবগ্ঠই এীবপ 

অন্নমি(তর বিষয় হয়। কার্য্যের-উপাদান সম্বন্ধে যাহার প্রত্যক্ষ-জঞান 

কার্ধ্য করিবার ইচ্ছা (চিকীর্ধা) এবং প্রবৃত্তি (ব্) আছে, এ ব্যপ্রিই 

কার্যের কর্ণ! হইতে পারে, অর্থাৎ কার্যোৎপাদনে সমর্থ হয়। ক্ষিতানধর 

কি,কি উপাদানে গঠিত, এত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান 'ল্পঙ্ঞ-জীবের লাই 

অর্থাৎ অল্পঙন্র-জীব গ্রত্যক্গ করিতে পারে ন! ক্ষিত্যদুর কি,কি উপাদ।নে 

গঠিত। অন্পজ্র-জীব ক্ষিত্যস্কুর বিষয়ক চিকীর্যা অর্থাৎ ক্ষিতাস্কুর স্বরূপ 

কাণ্য করিতে ইচ্ছা এবং যন্ত্র করিঘ়াও ক্ষিত্যন্কুর জন্মাইতে পারে না। 

পক্ষান্থুরে অল্লঙ্গ-ীবের চিকার্ষ। এবং যত্র ব্যতিরেকে ও ক্ষিত্যন্কুর জন্ায়া 

থাকে, ইহা গ্রতাক্ষ-সিদ্ধ ; স্থৃতরাং অল্পজ্ঞ-জীব ক্ষিত্যন্ুরের কর্তা নয, 

ইহ! অবধারিত। এমত অবগ্ায় “ক্ষিত্য্থুর-সকর্তৃক” এর অনুমিতি 
হইলে তদ্দারই শগ্পব্জ-জীব হইতে আতিরিক্ত একজনস্গ্রত্ববান্ বকা 

অনুমিত হয়।১; হিনিই ঈশ্বর | 
(সিটি কিনি উট উট ক ০3১১ 

(১) ক্ষিত্য্ুর স্বরূপ কার্ষেযর নিমিত্ত বছু কর্তা স্বীকার করা অনাবশ্যক বলিয। 
তন্নিমিত্ত একজন কর্তা খীকার করিলেই চলে, একজন কর্তা] স্বীকার করিলে করনা 



পঞ্চম সবক । ২৮৫ 
স্পা সি পাস পি সস পপ পপি িসটশিসিািসিিগিপশিসপিসিতি তত ০৯০৯ পাস ৮৮১৬১ 

মায়োজন-_আ-মুজ্যতে অনেন, অর্থাৎ সমাকৃরূপে যুক্ত হয় ইহা 

দবাব, এইরূপ ব্যৎপন্তি সিষ্ক আয়োজন শব্দের অর্থ-কর্ম বা ক্রিয়া। 

ক্রিয়া দ্বারাই বস্তু নকল পরম্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে । ক্রিয়! "আয়োজন" 

ণন্দের ব্যু-পত্তি-লত্য অর্থ হইলে এন্থলে আয়োজনত্ব বা ক্রিয়াত্বই 

বুঝতে হইবে। ক্রিয়াত্ব হেতুক অনুমানের আকাঁর--স্থষ্টির সর্ক 

প্রথম দ্বাণুকের আরন্ভক যে সংযোগ (১) এ সংযোগের অনুকুল ক্রিয়া, 

নেতন-প্রযত্র পুব্বক (অর্থাৎ চেতনের গ্রযস্্র-নিষ্পাগ্ঠ ) ক্রিয়াত্ব হেতু”) 

এম্ঠলে প্-তাদৃণ কিদা, সাধ) চেতন-প্রয হ-পুব্বক তব, হেতু-ক্রিয়াত্ব; 

ৃরান্ত_বেমন আমাদের শরার-ক্রিয়। | সদীম বা পরিচ্ছন্ন বন্তরই ক্রিয়া 

-ম্ুবপর। পরিচ্ছিন-বস্থ মাত্রই অচেতন ; চেতনের প্রত ব্যতিরেকে 

অ”চতনের ক্রিয়া সম্ভব পর নহে 7 সুতরাং ফেস্থানে ক্রিয়া/তথয়ঈ চেতন: 

্রধন-পূর্বকত্ব অর্থাৎ থাহা ক্রিয়া, তাহাই েতনের প্রযদ্রের দ্বারা 
নিপ্পাপ্ত ; ইতরাং ক্রিয়াত্ব হেতুটা চেতন-প্রযতর পূর্কাকত্বের নিয়ত সহচর 
বা ব্যাঁপ্তি-বিশিষ্ট ) এবং পক্ষ-তাদৃশ ক্রিয়াত অবস্থিত 1২ এমত 
গর এগার বিনা ০১৫. ০০ »১০লির৫ ৪ রি পাক পাপ সপ পপ পি ৮ 

সাখব হয়, শৃতর।ং এঝপ অনহমিতি দ্বারাই একজন অন্থামত হয় অথাৎ ক্িত্যনুরের 

কর্তার একত [পন্ত ৬য়! 
(১) যে নংষোগের দ্বার। অবয্নবী প্রস্তুত হয়, উহাই আরন্তক সংযোগ যেছুই 

অংশের দ্বার! ঘট প্রস্তত হয উহাদিগকে কপাল বলা হয়, কপাল দয়ের সংযোগ 

হইলেই অর্বাৎ কপাল দু্টীকে ষংঘুক্ত কারিপেই ঘট স্ববপ অবয়নী হইয়! থাকে, ইহ 

প্রত্যক্ষ-দিদ্ধ। এই (ধ কপার ঘয়ের সংযোগ, ইহাই ঘটের আরম্তন্ধ নংযে!গ। 

(.) ছুইটী পরমাণু সংযুক্ত হইলে একটা দ্ধাণুক হয়; পরমা দ্বয়ের নংযোগই 

ব্যণকের আরম্ভ ক-ন্রিম্ক*। ক্রয়! দ্বারাই সংযোগ ঘটে। কৃষির সর্ববপ্রথযোৎপন্ন- 

হাণুক্ধর আরম্ভক-সংযোগের অন্ৃকৃস ক্রিয়া জিয়াত-টিশিষ্ট এবং ক্রিয়াত্ব হেতুটা 
চেততর-প্রবনত-পূরব্বকত্বের ব্ঠাপ্য বা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট বলিয়।, পক্ষ যে হৃষ্টির সর্ব প্রথযৌৎপন্ন 
স্াণুক্ষের আরম্তক্ নংযাগের অন্থকৃল জিদ্ধা, তাহাতে অবস্থিত । সুতরাং সন্ধেতু। 



২৮৬ কুনুমাঁঞ্জলি-সৌরত ॥ 
জি 

অবস্থায় “স্থষ্টির সর্বগ্রথমোৎপন্ন-ঘযণুকারস্তক-সংযৌগের অনুকূল 

ক্রিয়া, চেতন--প্রযত্ব-পূর্বকত্বের ব্যাপ্যক্রিয়াত্ব. বিশি্” ইত্যাদিরপ 

অনুমান বা পরামর্শ হইলে, “তাদৃশ ক্রিয়া, চেতন-প্রযন্্-পূর্ব্বক* এইরূপ 

অনুমিতি হইয়া থাকে । কিন্তু এরূপ ক্রিয়! অল্পক্প-জীবের প্রযত্র-সাধ্য 

নহে, ইহা অবধারিত বলিয়া এরূপ অন্ুমিতি দ্বারাই অল্পজ্ঞ-আীব হইতে 
স্বতন্থ একজন কর্ত! (১) অনুমিত হয়। তিনিই ঈশ্বর। 

গুরুভার বস্ত্র নকলের পতনাভাব বা পতন না হওয়াই ধুতি বা ধৈর্য্য । 

ধৃতি হেতুক অন্মানের আকার- ব্রঙ্গাও সকল, প্রযত্রবদধিষ্ঠিত বা 
্রযন্তবান্ কর্তৃক ধৃত অর্থাৎ প্রঘত্রবানে আশ্রিত; পতনাভাব হেতু অর্থাৎ 
পড়িয়া যায় না বলিয়! ) দৃষ্টান্ত_-যেমন -উড্ডীয়মান বিহঙ্গম-ধৃত-কার্ঠ 

থণ্ড। বস্তর গুরুত্ব বা গুরুভারই পতনের কারণ, ব্রঙ্গাণ্ড সকল 

গুরুভার হইলে পড়িয়া যাঁয় না) উহারা যথা স্থানেই আবর্কিত হইয়া 

থাকে । যাহা গুরুত্ব বিশিষ্ট হইয়াও পড়িয়া! যায় ন!) তাহা অবশ্তই 

কোনও প্রযত্রধান্ কর্তৃক-ধূত বা আশ্রয়-গ্রাপ্ত। সুতরাং বুঝিতে হইবে, 

ব্রঙ্গাণ্ড সকলের পতনের প্রতিবন্ধক আছে অর্থাৎ ব্রঙ্গাণ্ড সকল কোনও 

প্রযত্ববানে আশ্রিত হইয়া আছে অর্থাৎ “ত্রহ্মা্ড সকল, প্রযত্রবান্ কর্তৃক 

আশ্রিত”” এইক্ধপ অনুমিতি সম্ভব পর। অল্লজ্ঞ-জীব প্রূপ প্রযত্রবান্ 

নহে, ইহা অবধারিত এবং এরূপ প্রযত্বান্ একজনকে স্বীকাঁর করিলেই 

চলে, স্থৃতরাং এরূপ অনুমিত দ্বারাই অল্পজ্-জীব হইতে স্বতন্ত্র একজন 

প্রযত্রবান্ অনুমিত হয়; তিনিই ঈশ্বর। 

(১) সৃষ্টির প্রথমোৎপন্নস্থাগুকের আরস্তক-সংযে।গের অন্নকুল ক্রিয়ার নিমিত্ত বহু 

প্রযত্ধবান্ শ্বীকার কর! অনাবশ্তাক, একজনকে দ্বীকার করিলে কল্পনার লাঘব হয়, 

স্থতয়াং এরূপ জন্মিতি দ্বার! এরপ ক্রিয়ার কর্তারপে একজন জন্গমিত হয়। 



পঞ্চম স্তবক। ২৮৭' 
৯ পি এএসপি সস ৯ 

“পদ্ভতে অনেন” অর্থাৎ বুঝাযায় ইহা দ্বারা, এইরূপ ব্যুৎপঞ্তি-লভ্য 
-“পদ” শবের অর্থ-ব্যবহার। এস্থলে ব্াবহারত্ব বুঝিতে হইবে। 
বযবহীরের দ্বারাই বন্তর পরিচয় হইয়া! থাকে (১)। অনুমানের 

আকার--“ঘটা দি সম্প্রদায়ের গ্রাথমিক ব্যবহার, স্বতন্ত্র-পুরুষের অধীন, 

বযবহারত্ব হেতু, দৃষ্ান্ত-যেমন আধুনিক লিপি-ব্যবহার। কেহ পরিচয় 

করাইয়। ন| দিলে শিশুর যেমন কিছুরই পরিচয় হয় না, তন্দ্রপ ঘট, 

পট প্রভৃতি বস্ত সকলেরও প্রাথমিক পরিচয় কেহ করাইয়া না দিলে 

আমাদের বস্তর পরিচয় হইত না। ধিনি অনুগ্রহ করিয়া সর্বপ্রথমে 

বন্তর পরিচয় করাইয়াছেন তিনিই ঈশ্বর । 

প্রতায়-_প্রত্যয়ত্ব অর্থাৎ প্রামাণ্য বা প্রমীত্ব। অনুমানের আকার 

বেদ-বাক্য জন্ত জ্ঞান, কারণ গুণ-জন্ঠ; প্রমাত্ব হেতু ; দৃষ্টান্ত-যেমন-প্রত্যক্ষ 

প্রমান্ঞান। গুণের দ্বারা জ্ঞান হইলে, উহা! প্রমা বা যথার্থ হয়। 
প্রত্যক্ষে বিষয়-সংযুক্ত-ইন্দ্রিয়ই গুণ; প্রত্যক্ষের বিষয়ে বাস্তবিক ইন্দ্িয়ের 

সম্বন্ধ হইলে যথার্থ প্রত্যক্ষ হয়। যথার্থ অন্গমিতিতে যথার্থ পরামর্শ ই 

গুণ, অর্থাৎ “সাধ্য-ব্যাপ্য-হেতুমান্পক্ষ* ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় বা পরামর্শ 
যথার্থ হইলে 'অনুমিতি ও যথার্থ হইয়! থাকে | ধূম। বস্ততঃ বহির 

ব্যাপ্য, এবং পর্বতে অবস্থিত ; বডিব্যাপ্য-ধৃমবান, পর্বত” এইরূপ 

যথার্থ পরামর্শ হইলে “পর্বত বহমান” এইরূপ যথার্থ অন্ুমিতি হয়। 

(১) শিশুকে যদি দেখাইয়। দেওয়া যায় ষে এইটী ঘট, কিংব! বলা হয় যদি যে 

বস্তুতে জল রাখে তাহাই ঘট, তাহা হইলে শিশুর ঘটের পরিচয় হয়। এরপ স্থলে 

দেখাইয়। প্দওয়| কিংব। এরূপ বাক্য বলাই ব্যবহার । সৃষ্টির প্রথমে *ভগবান, অন্থগ্রহ 

করিয়।ই জীবকে বন্তর পরিচয় করাইয়। দিয়াঙেন | নতুব! জীব, এসংসারে আসিয়াও 

অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হুইয়।ই থাকিত। জীবের কর্মানূসারেই তিনি শিক্ষ! দিয়ানেন বলিয়। 

জীবের শিক্ষার তারতম্যের জঙ্গা াহাকে দোষী কর। চলে ন1। 



২৮৮ কুমুযাঞ্জলি-সৌরভ। 
সিসি পিপাসা পিপিপি পপি পাস পেশ সস ৯ ৯ সস 

যথার্থ শান্দ-বোধে বক্তার বাক্যার্থ বিময়ক যথার্থ জ্ঞান-পূর্ববকত্বই গুণ; 

অর্থাৎ বক্তা, বাঁক্যার্থ টা যথার্থরূপে বুঝিয়৷ বাক্য বলিলে, শোতার 

বাক্য-জন্য বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হইয়। থাকে । এমত 'অবস্কাষ 

বেদ-বাক্য ত্য জ্ঞান মাত্রই প্রমা বা যথার্থ বলিয়া বেদ-বক্তার বেদার্থ 

সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান "অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ ঘথার্থরূপে 

বুঝিযাই বেদ-বক্তা বেদ বলিয়াছে, ইন অবশ্য 'অন্ুমিত হয়। বহু শাখা 

গ্রশাখায় বিভন্ত নেদ রাশি যথার্থরূপে বুঝিষা জাবের 

ঝলিবার সাদ্য নাই, ই! অবনাঁরিত বপ্লিয়া এবং একজনকে বেদের বক্তা 

ভীকার করিলেই চলে বলিয়া ব্দ-বাঁক্য জনা জ্ঞান) কাঁবণ-গুণ জগ্য” 

এইবপ মন্রমিতি দ্বারাই সকল বেদার্থের ষথাথ জ্ঞানবান্ একজন অনুমিত 

তম; তিনিই ঈশ্বণ। ৯ 

অথবা € গ্রহায়” শব্দের অর্থ বিপি প্রন্তায় ; ্বর্থক'মোতশ্বমেধেন 

যজেত' ইতাদি বেদ-বাকাদ্থ বজ+ঈ হ-যদেত ইহার “ঈত” এইট প্রত্যয় 

বিদ্ি-গ্রতায়। ইহার অর্থমাপাতিপ্র য় টে) 'অর্থাজি বেত-বুপুকষের 

অভিপ্রায় । প্রথমতঃ বেদ অন্পক্র-সীবের দ্বার| উচ্চপিত হয় না) ইহা 

অবধারিত; স্তবাং রূপ নিধি গ্রত্ায়েণ দ্বারা বাঙ্কার অভি গায় অন্গমিত 

হয়, ভ্িনিউ ঈশ্বব। অন্ুমালের আকার বৈদিক-বিধি প্রত্ায় 

আপ্তাঠিপ্রামের বোধক, বিধি-গ্রহায়ত্ব হেতু” । 
শ্রভি-বেদ,এস্থলে অর্থ বেদ ; 'অন্তমানের আকাব “বেদ-বাঁকা দকল,। 

পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষৌচ্চবিত, বেদ হেতু; দৃষ্টান্ত যেমন আঘুর্ষেদ ; 

এস্থলে পক্ষ-বেদবকা, সাদ্য-পৌরুঘেয্ব, হেতৃ-বেদহ। বাকামাত্রই 

পুরুষোচ্চরিত। বেদও বাক্য) স্ৃতরাং ব্দেত্ব, পৌরুষেয়ত্বের ব্যাণ্ডি-বিশিট 

(১) আার্য্যের মতে আগ্তাভিপ্রার়ই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা পরে বিধি-প্রতায়ের 

অর্থ বিচারে প্রক।শিত হইবে। বাহুল্য ভয়ে এক্লে এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বলা হইল ন|। 
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৯২৯৭৯ ৭৯৭৯ ২৯ সিসি সিপিপি স্পা পি সিসি সিসি সিসি 

বা ব্যাপ্য। ॥ বেদে পৌরুষেয়ত্বের বাপ্য-বেদত্ের নিশ্চয় ( পরামর্শ) হইলে 
মনুমিতি হয় যে বের বাক্য-পৌরুষেয়। হ্ৃষ্টির প্রথমে বেদ-বাঁক্য সকল 
অগ্লজ্-জীবের ছার। উচ্চরিত হয় নাই, ইহা অবধারিত বলিয়া এবং 

প্রাথমিক বেদ-বক্তা একজনকে স্বীকার করাই যুক্তি ঘুক্ত বলিয়া এরূপ 

অনুমিতি দ্বারাই অল্পল্প-জীব হইতে অতিরিক্ত বেদ-বন্তা অনুমিত হয়; 

তিনিই সর্বাজ্ঞ-ঈশ্বর | 

বাক্য-বাক্যহ্, বাক্যত্ব হেতুক অনুমানের আকার-_-“বেদ, পৌরুষেয়, 
বাক্যত্ব হেতু, দৃষটান্ত-যেমন--মহাভারত। বাক্যমাত্রই পৌরুষেয়, সুতরাং 
বাক্য, পৌরুষেয়ত্বের ব্যাপ্য ; বেদে পৌরুষেয়ত্বের ব্যাপ্া-বাক্যত্ের নিশ্চয় 

বা পরামর্শ হইলে অনুমিতি হয়, «“বেদবাক্য-পৌরুষেয়, । এইরূপ 

অনুমিতি দ্বারাই সর্ধজ্ঞ-ঈশ্বর অনুমিত হয়। প্রণালী পুর্ববৎ। 

₹খ্যা বিশেষ অর্থাৎ দ্িত্বত্ব হেতুক অনুমানের আকার, “স্ষ্টির প্রথম 

দ্যণুক-পরিমাণের জনক, পরমাণুর যে দ্িত্ব সংখ্যা,উহ! অপেক্ষা-বুদ্ধি জন্তা। 

দিত্বসংখ্যাত্ব হেতু; দৃষ্টান্ত -যেখন--ঘট এবং পটের দবিত্ব সংখ্যা । পরিমাণ 
মাত্রই নিজের জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক হইয়। থাকে । 

মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট দুইটা কপালের দ্বার একটী ঘট প্রস্তত 

হইলে ঘটা একপালঘয়ের অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট অর্থাৎ বড় হয়। পরমাণুর 

পরিমাণ অতিহস্ম। এমত অবস্থায় দ্বণুকের পরিমাণে যদি পরমাণুর 

পরিমাণকে কারণ স্বীকার করা হয়, তবে দ্বাগুকের পরিমাণ পরমাণুর 
পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্ট হওয়ার আপত্তি হয় অর্থাৎ আপত্তি হইতে পারে 

যে *্গুক পরমাণু হইতে ক্ষ বা ছোট হউক্”') কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ 
হইতে উৎকুষ্ট অর্থাৎ কুক্তর পরিমাণ অগ্রসিন্ধ (১) বুকের 

(১) বদি ও পরমাণুর পরিবাণ হইতে নৃগ্ম পরিহাণ অগ্রসিদ্ধ বলিয়াই উহার 

আপস কয়! চলিতে পায়ে না, তখাপি “ছ্য$ক, বাচা! সম্বন্ধে 'পরমাণুতর” এই শব 



২৯৯ কুন্থুমাপ্রলি-সৌরত। 
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পরিমাণ পরমাণর পরিযাণ হইতে কিঞ্চিত স্থল, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ। তাং 

পরমাণুর পরিমাণকে দ্বযণুক-পরিমাণের কারণ বলা যাঁয় না। পরমাণুর 

দবিত্ব সংখ্যাই দ্বাণুক পরিমাণের কারণ, অর্থাৎ দুইটা পরমাণু সংঘুক্ত 

হইলেই £কটী দ্বাণুক হর, ই1 স্বীকার করিতে হয়। দ্বিত্ব গ্রভৃতি সংখ্যা 

মাত্রই অর্থাৎ একের মাধক ঈংখ্য! মাই অপেক্ষা-বুদ্ধিজঙ্গ । “এই 

একটী” "এই একটা" ইত্যা।দন্ূপ অনেক একত্ব ব্যিয়ক বুদ্ধিই অপেগ। 
বুক, এইরূপ অপেক্ষা বাদ্ধ হইলে বস্তুতে দ্বিত্ব “ভূতি সংখ্যা! জন্মে এবং এই 

নিমিত্তই ছুইটী তিনটা হত্যাদিরূপে বস্তর প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে । স্থষ্টিব 

প্রথম দ্বাণুকেব পরিমানে পরমাণুব দ্রত্ব সংখ্যাকেই কারণ লিতে হইবে। 

হ্ট্রির প্রথমে শরীর[দিব 'অন্রীব বশতঃ জীব অজ্ঞান, ততদময়ে বাহার 

অপেক্গা-বুদ্ধি দ্বারা পবমাযুন দ্বিত্ব সংখ্যা হইয়াছে তিনিই সপক্ঞ- 

ঈশ্বর । এই স্থলে *গ্রথথমিক  অপেক্গা-বুদ্ধিজন্যত্বের ব্যাপ্য দি 

খটাত্ব বিশিষ্ট, স্থষ্টার প্রথমোতৎপন্ন দ্যণুক পরিমাণ জনক পরমাণুর [দ্ 

সংখ্যা” এইরূপ পবামশ হগন। অন্ুমিতি হইতে পারে-বে তাদৃশ দ্বত্ব সংখ 

কাহার ও অপেক্ষা বুদ্ধি অগ্যা। ঠাদৃশ দিত্ব সংখ্যার কারণাভূত অপেঞ্গা 

বৃদ্ধি অন্পঙ্ঞ-জাবের সন্তব পর নর, ইহ! 'অবধারিত এবং এরূপ অপেক্ষা 

বুদ্ধির আশ্রয় এক জনকে ত্বীকাঁর করিলেই চলে, সুতরাং এরূপ অন্বমিতি 

দ্বারাই ল্পজ্ঞ-জাব হইতে ব্বতন্ত্র-ঈশ্বর অনুমিত হয়। 

পৃঃ কর্তন যাহার বটে শরীরা সে হয়। 

কর্তাহেৰ বাপকতা শরীরে নিশ্চয় ॥ ৫ 

বিশিষ্ট হউক'”,এইর্ূপ আপাতত করা ঘাইতে পারেঃকারণ-বাচযত সন্ধন্ধ এবং 'পরমাণুতর' 

শব্দ, এই উতর অপ্রসিদ্ধ নহে | পদ এবং পদার্থের সন্বন্ধই বাচ্যতা,ঘট? প্রভৃতি শের 

বাচযত। সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ ; সুতরাং ভাদৃশ ব্যধিকরণ সন্বদ্ধে অর্থাৎ একের সম্বন্ধে অপরের 

আপত্তি কর! যাইতে পারে । 
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ব্যাপক-বিরাহে সিদ্ধ বাদ পার অভাব । 

অতএব অন্ুুমানে বাধের সন্তাব ॥ ৬ 

কর্ত-জন্যন্র-ব্যাপক শরীর-জন্যান্ব | 

নাই বলে ক্ষিতাঙ্বীরে প্রতিপক্ষ সন্ত ॥ ৭ 

সশরীব-কুলালাদি, কর্তৃন্বে গদিদ্ধ। 

শরীর রহিত ঈশ-জন্যন্গ আমদ্ধ ॥ ৮ 

আশরারী বলে ক। নভে পরমেশ। 

প্রম্পর] অতিপক্ষ বাধক বিশেষ ॥ ৯ 

এরার-জন্যত্র রূপ উদ্পাধর বশে। 

কায লিঙ্গে বাভিচার বটে অবশেধে ॥ ১০ 

কার্যাত্ স্বরূপ হেতৃতে পাঁচ! দোষের আরোপ করা বাইতেছে (১)। 

কর্তা অবগ্তই শরীর বিশিষ্ট, কর্তা মাত্রেরই শরীর থাকা দৃষ্টর, জীবই 

তাহার দৃষ্টান্তস্থল ; সুতরাং শরীর, কতৃত্বেঠ ব্যাপক অর্থাৎ কতৃত্বের 

আশ্রয় সমুদায়ে অবস্থিত ; এবং কর্তৃত্ব, শরীরের ব্যাপ্য, অর্থাৎ শরীরের 

নহত নিয়ত (মলিত বা নিষত সহচর যেখানে বাপকীতভৃত বস্তর অভাব 

থাকে, তথায়ই ব্যাপোর অভাব অবগ্ত থাকে? ইহা অবধারিত। বহ্ছি, 

পমের ব্যাপক এবং ধূম, বহ্ছির ব্যাপা, গেখাঁনে বস্তি থাকে না তথায় 

বম ও থাকে না, ইহা প্রতাক্ষ-সিদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বরে কর্তৃত্বের ব্যাপকীভূত- 

শরীরের অভাব থাঁকা হেতু অর্থাৎ ঈশ্বরের শরীর নাই বলিয়া তাহাতে 
০০০ 

(১) পক্ষে সাধ্যের অভাব কিংব! সাধ্য ভাববিশিষ্ট পক্ষই বাধদোষ ; কথিততরূপ 

কতিতে ক্ষিত্য্ুরে সকর্তৃকত্বের অভাব বা অকর্তৃকৃ্ ্বীকাথা বলিয়া ক্ষিতান্ক,র, 

সকর্তৃকত্বের অভাববিশিষ্ট | সুতরাং হেতৃ-কাধাত্ব, নকর্তৃকত্বের অভাববিশিষ্ট ক্ষিত্যক্ক,র 

স্বরূপ যে বাধদোধ তদ্বারা সম্পক বা বাধদোধে দুষ্ট হেতু। 
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যায কর্তৃত্বের অভাব অবশ্যই আছে, অর্থাৎ ঈশ্বর টি কাধের রর 

নহে বা হইতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ন্পজ্ঞ-গীব, ক্ষিত্যন্কুর 

প্রস্তুত করিতে পারে না বিয়া জীবের দ্বারা গ্ষিত্যন্কুরের সকর্ঠৃকতব 

ধর্মের সমাধান হইতে পারে না এবং শরীর না থাঁকাতে ঈশ্বর কোন 

কার্যের কর্তা হইতে পারে না বলিয়। ঈশ্বরের দ্বারাও উহার সমাধান 

হইতে পারে না । এমত অবস্থায় ক্ষিত্যন্কুর সকর্তৃকত্বাভাব-বিশিষ্ট অর্থাৎ 

অকর্তৃক, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং “ক্ষিত্যস্কুর, সকর্তৃক, 
কাধ্যত্ব হেতু” এইরূপ অনুমানের হেতু-কাধ্যত্ব বাধ দোষে দুষ্ট হেতু বা 

হেত্বাভাস (১)। এইরূপ দুষ্ট হেতু দ্বারা বিচার করিয়া কোন বস্তুর নিবূপণ 

কর! চলে না। 

২। শরীর ন! থাকিলে কর্ত। হইতে পারে নাঃ কোনও কাধ্য করিতে 

কর্তীর শরীর থাকা আবশ্যক ; স্থতরাং শরীরকে ও কর্ত-মাধ্য-কার্ষ্যের 

কারণ বলিতে হয়। এমত অবস্থায় যাহ। কর্তৃ-জন্ত তাহাই শরীর-জন্য 

বলিয়া “যেখানে কর্তৃ-ন্যত্ব তথায়ই শরীর জগ্ঠত্ব* এরপ ব্যাপ্তি স্বীকার 

করিতে হয় অর্থাৎ শরীর-জন্যত্ব। কর্তৃ-অন্যাত্বের ব্যাপক এবং কর্তৃ-জন্যাত্ 

শরীর-অন্তত্বের ব্যাপ্য, ইহা স্বীকার করিতে হয়। যেখানে ব্যাপকের 

'মতাব থাকে তথায়ই ব্যাপ্যের অভাব থাকা নিয়ম, ক্ষিত্যন্থুরে শরীর- 

জন্যত্বের অভাব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়! ক্ষিত্যন্থুরে শরীর-অন্যত্বাভাব স্বরূপ 

প্রতিপক্ষ-হেতু দ্বার! কর্তৃ্ন্যতাভাব অর্থাৎ সকর্তৃকত্বাভাব সিদ্ধ হইতে 

পারে। স্থৃতরাং “ক্ষতান্কুর। সকর্তৃক। কাধ্যত্ব হেতু” এইরূপ অনুমান 

কালে “ক্ষিত্যন্ুর। অকৃক বা সকর্তৃকত্বাভাব বিশিষ্ট, শরীরাজন্যত্ব বা 

শরীর-জন্তধাভাবহেতৃ”' এইরূপ প্রতিপক্ষের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। 

তাহা হইলে কোনও পক্ষে রই নিশ্চয় হইতে পারে না। নুতরাং এ স্থলে 

কার্ধাত্ব হেতুটা সংগ্রতি পঞ্চ দোষগ্রত্ত ছঃ-হেড়। 
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ও। অল্পজ্ঞ- বব ক্ষিত্য্কুর প্রস্তুত করিতে পারে না, সুতরাং জীবের 
দার! ক্ষিত্যন্করের সকতৃকত্ব ্ববূপ ধর্মের সমাধান বা নির্বাহ হইতে পারে 
না। জীব|তিরিক্তের দ্বারাই উহার নিব্বাহ হওয়া সম্ভব পর) ইহা স্বীকার 
করিয়া “গ্ষিত্যন্কর, সক্তক,কায্যত্ব হেতু” ইত্যাকার সামান্যতঃ অনুমানের 
দ্বারাই ক্ষিত্যক্কুরে বিশেষতঃ ঈশ্বর-কণ্ৃকত্ের অন্গমিতি সম্ভবপর অর্থাৎ 
এরূপ সামান্যতঃ অনুমানের দ্বারাই বিশেষতঃ ঈশ্বরকে বিষর করিয়া 

অন্থমিতি হইতে পাবে বলা হইয়াছে । অর্থাৎ ক্ষিত্াস্কুরের কর্তারূপে 

জীবের 'অতিরিক্ঞ-ঈশ্বর স্বীকার কবা হইয়|ছে। কিন্তু জীবাঁতিরিক্তের 

( ঈশ্বরের ) শরীর নাই বলিয়া ঈশ্বর কত! হইতে পারে না) সুতরাং ন্যায় 

মত-সিদ্ধ ঈশ্বর-কর্তকত্ব, অপ্রসিদ্ধ বা অলীক | স্থৃতরাঁং ক্ষিত্যন্কুর, 

সকতঁক, কাধ্যত্ব হেতু, এইস্থলে হেতুটা সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষে দুষ্ট হেতু বা 
হেত্বাভাস মাত্র ।১। 

(১) সতপ্রতি পক্ষ-বিছ্বনান প্রতিপক্ষ ; অপরের কার্ষে; তুল্য বলে বাঁধ! প্রদান 

করিতে সমর্থ ই প্রতিপক্ষ শব্দের বাচ। কাধান্ব হেতু দার! ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্তৃকত্বের 

অন্থমিতি করিতে হলে ক্ষিত্যনুরে সাধ্য-সকর্তৃকত্ব এবং হেতু-কাধ্যত্বের পরামর্শ 

অর্থাৎ “ক্ষত্যন্কুর, সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্য-কার্ধাত্ব বিশিষ্ট” ইতাদিরূপ নিশ্চয় আবশ্টাক | 

এইরূপ পরামর্শকালে যদি “ক্ষিতাফুর, অকর্তৃক, শরীরাজন্যত্ব হেতু" ইত্যাদি পরামর্শ 

অর্থাৎ ক্ষিত্যনুর, অকর্তৃকত্বের ব্যাপা-শরীরাজন্যত্ব বিশিষ্ট'” ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় হয়, 

তাহ হইলে প্রতিপক্ষের বিছ্যামানতা বশত: কাধাত স্বরূপ হেতুর কাধ্য যে “ক্ষিত্যন্কুর, 

মকর্তৃক” ইত্যাকার জন্বমিতি, তাহ! হইতে পারে না। সুতরাং ক্ষিত্যন্কুরে অকর্তৃকত্বের 

সাধক-শরীর।জন্ত্ব হেতুটী সকর্তৃকত্বের সাধক-কাধ্যত্ব হেতুর সতগ্রতিপক্ষ বা বিদ্যমান 

প্রতিপক্ষ । জথব! সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট থে হেত্ৃস্তর (অর্থাৎ প্রতিহেতু) বন্তগত]। 

তদ্ বিশিষ্ট পক্ষই সংগ্রতি পক্ষ । তাদৃশ-পক্ষের সত্তাব স্থলে হেতু, সৎপক্ষ দোষে ছুষ্ 

হয়। শরীরাজন্তত্ব স্ববপ প্রতিহেতুটী বন্তগত্য। পক্ষ-ক্ষিত্য্ষরে আছে, ইহা প্রত্যঙ্গ- 



২৯৪ কুম্ুমাপ্রলি-সৌরত | 

৪1 শরীর, কাধ্যমাত্রের কারণ; শরীর নাই বলিয়া ঈশ্বর কর্তা 

হইতে পারে ন1) সুতরাং কাধ্যত্ব হেতুটা পরম্পরা সৎগ্রতিপঞ্গ দোষে 

ছুট হেতু বা হেতাভাঁস। ভাঁৎপধা- ঈশ্বর হা হইতে পারে না বলিষা 

ঈশ্বরের দ্বারা সকর্তৃকত্বের সমাধান বা নিকাহ হইতে পারে না. অথাৎ 
ঈশ্বরকে কর্তৃস্থানে বুঝিযা সকর্তৃকত্ব বা কর্তৃভন্তত্ব বুঝিতে পারা 
যায় না। জীবই শরীরী বলিয়া কন্ঠা, শ্তবাং জীবের দ্বারাই সকক্তুকত্বের 

সমাধান হয়। অর্থাৎ সকরকহ বুঝিতে হইলেই জীবকে কণ-স্থানে 

বুঝিতে হয়। স্থৃতরাং 'দকভূকি” বলিলেই জীব-করভুক ইহাই জ্ঞান 

হয়। সুতরাং যাহা ভীব-কক, ভ্যাহ হই শরীর-ভন্য বলিয়া “যেহেও 

ক্ষিতান্কুর, শরীরাজন্য সেই হেড়ু অকন্তর্ক” পরম্পরা এইরূপ সংগপ্রতি 

পক্ষের উদ্ভাবন হইতে পাবে । সুতরাং ক্রমে এবৰপ ঘটিলে কাধাত্ব 

হেতুটী পরম্পরা সংগ্রতিপগ্গ দোষে দ্ট হেতু বা হেত্বাভাস। 
তাৎপর্য--ক্ষিত্যগ্কুরে জীব-বটুকহ নাই অর্থাৎ খিতাঙ্ুর প্রস্তত করা 

ভীবের সাধ্যায়ন্ত নহে, ইহা নিশ্চিত এবং শরীর নাই বলিয়া ঈশ্বরও 

কোনও কার্ষের কনা নয়। ইহাও নশ্চিত। “মত অবস্থান পিতার 

যে শরীরাজন্ত, ফলতঃ ইহা দ্বাকাঁ করা হয় সুতরাং যাহা শরীবাজন্য 

তাহা অকভক বলিয়া পরিশেবে ক্ষিতানুর। অক্ঠক, শরীরাদগহ 

হেতু, এইরূপ অন্ুমানেই পধাবপিত হয় অর্থাৎ এইরূপ অনুমান খাকাব 

করা যাইতে পারে । জুভরাং কষে এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে ইছ।কে 

পরম্পরা প্রন্তিপক্ষ বলা বাইতে পারে | 

সিগ্ধ এবং সকর্তৃকতাভাবের ব্যাপয; সুতরাং ক্ষিতান্ব,র, সকর্তৃক, কার্য্যত্বহেতু" এইস্থলে 

সবর্তৃকত্বাভাবেয় ব্াপ্য প্রতিহেতু যে শরীরাপ্তত, তদ্ নিশিষ্-ক্ষিত্যন্কর সংগপ্রতি 

পক্ষ | সুতরাং ক্ষিত্যন্ধরে মকর্তৃকত্বের অন্নমাপক কার্যত ধেতুটী সংগ্রতিপক্ষ দোদে 

দুষ্ট ছেতু বাঁ হেস্াভাম। 



পঞ্চম স্তবক। ২৯৫ 
সিসি পিপিপি পিস সা িটিিশশিশিশি পপসিস্পিস্পা - পাট প্টাস্টি উ পাাস্িপিশিটি টাািসিপশী শশিশি সপ পাপা পিসর্পশ শিস শশী সপ ভিসি তিভি- 

৫। “পিত্যস্কুর। সকভূকি , কারে এইরূপ অনুমানের হেতু- 

কার্ধ্যত্বে উপাধি সম্ভব পর। কারণ--যাঁহা সকর্তৃক, তাহাই শরীর-অন্ত, 

স্থুতরাং শরার জন্তত্ব, সকর্তুকত্ের ব্যাপক 'অর্থৎ সকর্তকত্বেব সমুদায় 

আশ্রমে অবস্থিত, এবং কার্য স্বরূপ হেতুর অব্যাঁপক অর্থাৎ কার্্যত্বের 

সদুদায় আশ্রয়ে ফলকথা কাধ্যমাত্রে অবস্তিত নয়। যাহা সাধ্যের 

ব্যাপক এবং হেতুর অবা।পক, তাহাই উপাপি। সুতরাং “ক্ষিতাঙ্ুর, 

সকর্ভক। কাধ্ত্বহেতী” এই স্থুলে শরীর-জন্তত্ব, উপাধি । উপাধি, হেতুর 

অন্যাপক বলিয়া অর্থাৎ হেতুর বথাঁকথঞ্চিং আশ্রয়েও উপাধির অভাব 

থাকা নিয়ম বলিয়া হেতু অবগ্তই উপাধির বাভিচারী; সুতরাং কার্য 
হেতুটা শরীর-অন্যত্ধ স্বরূপ উপাধির ব্যভিচারী । &বং উপাধি সাধ্যের 

ব্যাপক বলিয়া হেতু অবশ্ঠই সাধ্যেরও ব্যভিচারী হইয়া থাকে (১) স্থৃতরাং 

(১। যাহ! সিদ্ধ বা নিশ্চিত হওযার উপযুক্ত অথাৎ প্রজ্ঞাপনীষ তাহাই সাধ্য । 

বস্তর ধর্মুটী সাধ্য বা প্রজ্ঞাপনীয় হইলে এ ধর্মূপে বস্তুটাকেও সাধ্য বা প্রজ্ঞাপনীয় 

বল যাইতে পারে। ধুম দেখিয পর্ধতে বহ্ির অনুমান করিতে গেলে বহিই 

বাস্তবিক সাধ্য বাঁ প্রজ্ঞাপনীয় হয়। পর্বত সিদ্ধ ব প্রজ্ঞাত বলিয়! বাস্তবিক সাধ্য 

নয, কিন্তু পর্বত ক্করূপে দিদ্ধ হইজেএ তৎকালে ঝহু বিশিষ্টবপে িদ্ধ বা প্রজ্ঞাত 

নহে, স্বতরাং তৎকালে বহবিশিষ্টরূপে পর্বত ও সাধা ব! প্রজ্ঞাপনীয়ই বটে। 

কথিতস্থলে ক্ষিত।সুঁর সিদ্ধ-বস্ত হইলেও ক্ষিত্যনুরে নকর্তকত্ সাধ্য ধা প্রজ্ঞাপনীয় 

বলিয়৷ ভাদৃশ অন্নমানকালে মক্তৃকিঞ্জ বিশিষ্টবপে ক্ষিত্াদ্দরও সাধ্য ঝ! প্রজ্ঞাপনীয়ই 

বটে। এই যে সকর্তৃকত্ব, ইহ! জীবকতৃকিত্ব এবং ঈশ্বর-কর্তিকত্বভেদে দুইপ্রকার 

হইতে পারে ॥ কিন্তু ঈশ্বরের শরীর নাই বলিয়। শ্বর-কতৃকত্ব আসিদ্ধ ব অলীক 

£তরাং ঈশ্বর-কর্তৃক বিশিষ্টরূপে ক্ষিত্যন্কুরও অপ্রনিন্ধ বা অলীক । এবং জীব, কর্তা 

২ইলেও ক্ষিত্য্ুর জীব-কর্তৃক নয়, ইহ! প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া জীবকর্তৃকত্ব বাশষ্টরূপে ; 

ক্ষিত্ক্কুর ও অপ্রপিন্ধ বা অলীক। হৃতরাং এইরূপেও সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষের 

উদ্ভাবন করা ফাইতে পারে। 



২৯৬ ুনুমাপ্জলি-সৌরত | 
৯৮টি পিসি পিসি স্পস্ট তি 

কার্ধ্যত্ব হেতুটা সকর্তৃকত্ব স্বরূপ সাধ্যের ব্যভিচারা | বাতিচাঁরী হেতু দ্বাবা 

সদনূমাল অসম্ভব, কাধ্যত্ব হেতু দ্বারা অনুম।ণ প্রমাণের সাহায্যে ক্ষিতাুরে 

সকত্তুকত্বের নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। তাৎপর্যা-ব্যতিচার জ্ঞান, 

ব্যাপ্ডিঙ্ঞানের প্রতিবন্ধক ; হেতুটাকে মোপাধিক বা উপাধি বিশিষ্ট 

বলিয়৷ বুঝাইতে পারিলে হেতুতে সাধ্যের ব্যতিচার জ্ঞান সম্ভবপর ব| 

হইয়া থাকে; সুতরাং কাধ্যত্ব হেতু দ্বার! ক্ষিত্যন্ুরে সকর্তৃকত্বের অন্ুমিতি 

( নিশ্চয় বিশেষ ) করিতে গেলে প্রতিবাদী শরীরাজন্ত্ব স্বরূপ উপাধিব 

উদ্ভাবন করিয়া! কাধ্যববম্বরূপ হেতুতে সাধ্য-সকর্তৃকত্বের বভিচার জ্ঞান 

জন্মাইয়। দিতে পারে। তাহা হইলে বিচারকাঁলে এরূপ অন্ুমিতি 

অসম্ভব হয় অর্থাৎ বিচার করিয়া অর্থাৎ প্রথম শুবকোক্ত গ্রকারের 

্যায়-বাঁক্য বলিয়া অনুমান প্রমাণের সাহায্যে (২) অপ্রত্যক্ষ-ঈশ্বর 

বিষয়ক অন্ুমিতি সম্পাদন করা অসম্ভব হয়। 

উ€-_-ন বাধোহস্তোপজীব্যত্বাৎ প্রতিবন্ধো ন ছুর্ববলৈঃ | 

সিদ্ধপিদ্ব্যোবিরোধো ন নাইসিদ্ধিরনিবন্ধন] ॥২। মূ 
কাধ্যত্ব হেতুর উপজীব্যত্ব হেতু (অবশ্ঠ অপেক্গনীয়ত্ব হেতু ) বাধ দোথ 

নাই বা হইতে পারে না। ছুর্বলের দ্বারা (প্রমাণাভাসের দ্বারা) ঞতি 

বন্ধ হইতে পারে না। সিদ্ধি কিংবা অসিদ্ধি, উভয়থা বিরোধ নাই। 

অনিবন্ধন ( ব্যাপ্থি-শৃন্ত ) অসিদ্ধিদৌষও অসম্তব। 

পি পিসপসাসিপাসপিি পারা পিপিপি ৯০৯ প্ট্টশিপিলসটি উপ িশিপিসি সস উস পিশশিীিটিতটি শর পটপা্িটি শশা শট 

(১) যাহা, ব্যাপকীভূত বস্তুর ব্যভিচারী তাহ! অবশ্যই ব্যাপ্যের ব্যভিচারী) থে 
বস্ত বস্তির ব্যভিচারী তাহ! অবশ্যই ধূমেরও ব্যভিচারী । উপাধি, সাধ্যের ব্যাগক, 

সুতরাং সাধ্য, উপাধির ব্যাপ্য ; এমত অবস্থয় যাহ! উপাঁধির ব্যভিচারী হইবে, তাহ! 

অবশ্যই সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়। থাকে | 

(২) ন্যায়বাক্যের দ্বার! পরামর্শ ই হইয়। থাকে, হুতরাং ম্যায়-বাক্য গর়ামশ 

সম্পাদন ছার অন্থমিতির সম্পাদক ইহ! প্রথম স্তবকে স্যায়ের উপযোগিত! স্থানগি 
দেখিলেই বুঝ যাইবে। 



পঞ্চম স্তবক। ২৯৭ 
৯৯০১০ ৯০৯০ পশিপ্দিটি সি সি িস্িসউিসিসিিিসিস্পিস্ডাটি সি উাসিসপিসিছি এসস 

৯৯০ পিস্পিসিসিসি স্লিপ সিসি সপাপস্সসিসস্সসিসপািসপাসিসিস্পিস্িস্পস্িসি 

উ--উপজীব্য অনুমান বাধিত না হয়। 
দুর্বলেতে বলবান্ প্রতিবদ্ধ নয় ॥ ১১ 
কন্ধার শরার সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ। 
উ ভয়থা নাহে বটে বিরোধ প্রসিদ্ধ ॥ ১২ 
বা।প্তির অজ্ঞানরূপ অপিদ্ধি কথন । 

যুক্ত ভীন উক্তি মাত্র মিগ। গবচন ॥ ১৩ 

১। প্রথম দোষের উদ্ধাব করা যাঁইতেছে__উপজীব্য অনুমান অর্থাৎ 
গিতাগর, সকতৃঁক, কাধ্যত্বহেতু, এই শ্থলের কাধ্য্ব স্বরূপ হেতু (১), 
বাধিত অর্থাৎ বাধদোনে ছুষ্ট হেতু নয়, ইহা সদ্ধেতু। তাৎপর্ধ্য__ 
কাধ্যত্বহেতু দ|রা ক্ষিত্যঙ্কুরে যে সকৃকিত্বের অনুমিতি হয়) উহা ফলতঃ 
ঈশ্বব-কতৃকিত বিষয়ক অনুমিতি, ইহা প্রদণিত হইয়।ছে। শরীরের অভাব 
হেতু ঈশ্বর-কত ত্বাভাব বিশিষ্ট ব! অকর্তা, সুতরাং কা্যত্ব স্বরূপ হেতৃতে 
গিতাঙ্কুর সকতৃকিত্বাভাব বিশি্ট বা অকর্তৃক, এই যে বাধদোষ দেওয়া 

হইয়াছে, উহা! সঙ্গত হইতে পাঁরে না, কারণ-_ যে আঁধারে অভাবের 

ভ্রান করিতে হইবে এ আঁধারের জ্ঞান ব্যতীত এ আধারে অভাবের জ্ঞান 

হয় না; এমত অবণায় ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের জ্ঞান করিতে হইলেই প্রথমত: 
ঈশ্বর স্বরূপ আধারের জ্ঞান আবশ্তক। কিন্তু ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে 

“ক্ষিত্যন্কুর, মকভকি, কাধাত্বহেতু” এইরূপ অনুমানেরই আবশ্যকতা, 
ইহা ইতঃপূর্ধে প্রদশিত হইয়াছে । সুতরাং “ক্ষিত্যস্কুর, সকভূ্ক, 
কাম্যতহেতু” এইরূপ এন্ুম।নই ঈশ্বর হ্বরূপ আধাবের জ্ঞানের নিমিত্ত 

(১) আচার্যের মতে জ্ায়মান লিঙ্গ ব| হেতুই অনুমান প্রমাণ । এ নিমিত্বই 

এসলে কার্য্যত্ব ত্েতুকে এস্থলে অন্ন্মান বল! হইল। সবিশেষ পরিশিষ্টে অনুমান 

শবে দ্রট্ব্য। 



২৯৮ কুস্থুমাগ্তলি-সৌরভ। 

গ্রতিবা্দির ও উপজীব্য বা অবলম্বনীয় বলিয়া প্রতিবাদী উপজীব্য- 

অন্মানে অর্থাৎ ক্ষিতাস্ুর, সকর্তৃক কাধ্যত্ব হেতু” এই স্থলীয় হেতু- 

কার্ধ্যত্বে “মকরৃত্বাভাব বিশিষ্ট ক্ষিতাছুর” স্বরূপ বাধদোধ দেখাইতে পাবে 

না। তাত্পধা--বাঁহার সাঁহাষ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা) নি্কে যদি তাহার 

বার্ক হইতে হয, ভবে ফলতঃ নিজের প্রতিষ্ঠারই অতাঁব ঘটে, নিজ 

অপ্রতিষ্ঠ হইয়া বাধক হইবে কিরূপে? ফলকথা ঈশ্বরে কর্তৃতাভ৭ 

২ শি সিটি চি সিসি সি 

নিশ্চিত হইণেই ক্ষিতাহ্থুর জীব-ক্তুক নয় বলিয়া সকন্টকত্বাভাব নিশি? 

বা অকর্তক হইতে পারে । “ঈশ্বর, কতুতাভাব বিশঠ)” ইচ্কা বুঝিতে 

ছইনেহ ঈশ্বর স্বরূপ আধারের জ্ঞান আবশ্যক, ঈশ্বরকে বুঝিতে হইলে 

“গিতাস্কুর, সকভঁক। কাব) হেতু” ইত্যাদিরূপ অনুমানের মাহীবয 

লইতে হয়, স্ৃতবাং এইবূগ অনুমান পাকার না করিলে গ্রতিবাদী ঈশ্বরে 

ঞ্কর্তৃতবাভাব সি করিতে পাবে না বলিয়।“ক্ষিত্যস্থুর, সকতৃক,কাব্যত্হেতু?” 

এইরূপ অনুমান শতিবাদিকে ও পাকার করিতে হয়। এমত 

অবস্থায় শরারাভাব দরুণ ঠে৬ দ্বারা ঈশ্বরে কতৃত্বাভাঁব সিদ্ধ বা 

অনুমিত হইতে পাঁরে না। সকর্ত কত্বাভাববিশিঞ্ট, কিতান্কর অলাক 

,ৰলিয়! কাঁধ্যত্ব স্বরূপ হেতু, বাধ দোবে ছুষ্ট হেতু বা হেত্বাভ! 

নহে। ইহা সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এবং পর্গ-ক্ষিত্যঙ্করে অবস্থিত 

বণিয়! সন্ধেতু। ূ 

২। দ্বিতায় দোষের উদ্ধার করা ব1ইতেছে। ছব্বলের দ্বারা বলবানেব 

কার্য প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপধ্য-বাহ| তুল্য বলে অপরের 

কাধে বাধা দিতে সমর্থ, তাহাই প্রতিপক্ষ পদ-বাচয। পক্ষিত্যনথুব 

সকর্তকত্বাতাব বিশিষ্ট শরীরাডন্ত্ব হেতু এইরূপ অন্ুমানই অর্থাৎ 

“মকরঁকত্বাভাব-ব্যাপ্য শরীরাজন্তত্ব বিশিষ্ট ক্ষিত্যন্কুর” ইত্যাদি রূপ 

পরামর্শ ই ক্ষিত্যদ্করে কারধযত্ব হেতুক সকর্তৃকত্বের অনুমানে প্রতিপক্ষরূণে 



পঞ্চম স্তবক। ২৯৯ 
৭৮ পি সিসি সি রঃ পিস 

বি ০ সিটি এছ ৯... 5. ০৯ পট ৯ ৯ ৯৯ 

প্রদর্শিত হইয়াছে) কিন্তু মন্কমন প্রমাণের দ্বারা কোন ও বস্ততে 
সকর্তৃকত্বের অভা৭ পিদ্ধ কবিতে বা বুঝতে হইলে, শবারাজন্তত্র স্বরূপ 

শুকর হেতুন প্রায়াজন নাই) 'মজগ্তত্র সরূপ লানু হেতু দারাই উহ। সিদ্ধ 
হইতে পারে, ভর্গত ব1:1 নস্ট, হাই মকরুকহাভাব বিশিষ্ট এইরূপ 
ব্যাপ্তি জ্ঞানের দ্বারা মাকাশাদিন্তে সক চত্রাভাব সিদ্ধ ক মন্ুমিত হইতে 
পারে। সুতিরীং অপ্রন্ত্ব পদার্থটাকে শরারাংশের দ্বারা বিশেষিত 
করিয়া হেতু কৰা € শবীরাজতন্রকে ) হেড করা নিশ্রযোজন। এমত 
মবস্চায় প্রতিবাদি-কন্ঠুকক ভথাপিত সকর্তক্া ভাবের অনুমীপক- 
খরারাজগ্তত্ব পরূপ প্রতিহেহুর খ্যাপাতাসিন্দি দোনে ছুট হেতু বা 
হিত্বাভাষ, হুতিরং ছল (1 উহা দার বলব!ন অর্থাৎ দোবশুণ্ঠ 

পপ শিপ পি ৩7 পিপি এত পদ পপ পাত ০ তা আ৩০-০৮৮ ০০ ০০ আজ 

(১) দেখানে ধূম তথায়ই বহ্ছি নিত অবস্থিত ব| থাকে বলিযা ধূম সামান্যে অর্থাৎ 

মিতন্থবূপ নামান্য ধর্মকগে ধুম মারে বা মামান্তের অর্থাৎ বঞ্চিত্ব স্ববপ সামান্য 

ধর্মকপে বাধ মাত্রের বাও্ত খী আর করিতে হয়। সবতন্নাং নীল ধুম স্বরণ গুরু ধর্মের 

দার] ধমকে বিশোত কায! বধ লামাগ্ের বান্ত অর্থাৎ “বেখানে নীলধূম তথায়ই 

বহ্তি” একপব্যাপ্তি শ্বীক্ষার করী। অনাবশ্যক। কারণ ধুম সামান্তকে ন'সহস্বরূপ 

বিশেষণের দ্বার। বিশেধিত করিলে যাঁদ বঞ্চিব বাভিচ।র অর্থাৎ বস্তির অভাব বিশিষ্ট 

গানে ধূমেব অবস্থও সন্তবগর হইলে বে দোষ হইতে পারিত তাহা বারণ কর। 

*ঠত, তাহা হইলে পূমধ্ধবপ হেতুকে বহ্চিব অব।'ভগারী করিবার নামত্ত নীলত্ব 

ধবগ বিশেষণের দ্বার! বিশোত কাবযা হেতু কাবার প্রয়োজন হইত। কিন্ত 

ধমত্বঝপে ধুম নামছে বাহ মাশান্োর বাতিচার অর্থাৎ বঞ্তি সামান্যোর অভাব 

বিশিষ্ট স্থানে ধুম নাযাযোর অবস্থিতি নাই ব'লথা বাহু সামান্যের নাধাতা স্থলে ধূম 

সাখাগ্তই দোষশূন্য হেতু । নীলত্বা্ি বিশেদণের দ্বারা বিশেধিত করিযা ধূমকে 

হেতু করা ব্যর্থ, অর্থাৎ *যেখানে নীলপূম তথায্ রে এইরূপ একটী ব্যাপ্ত 

খকার করা অনাবস্ক। সুতরাং যেরূপ "পর্বত বঙহ্ছিযান্, নীল-ধুম হেতু”, 

এবপ স্থলে নীল ধুধ বাপ্যত্ব ব| ব্যাপ্তর আমিন্ষি দোষে হুষ্ট হেতু তদ্রুপ সকর্তৃকত্বাভাব 



৩৯৪ কুন্থুমাঞ্তলি-সৌরত। 
সি সি্সিিস্টিউি পিসি িসিপিসিনপিসি সি সটিস্সিস্পিসিস্পিসিপি পিস্পিসিস্সি সি পিপি ৯৯ স্পাসিস্পিসি | তাপিসপি্পিস্পিি 

স্ সপ ৯ ৯ ৭ ৯ ৯ ৭৯ সস ৯৯ ৯ ৮৬ এ এপ 

কার্য্যত্ব হেতুর কার্ধয-ক্ষিতান্কুরে সকর্তুকত্বের অনুমিতি, প্রতিরুদ্ধ হইতে | 

পারে না। 'জন্ত্ব মাত্রকে হেতু করিয়া ও সংপ্রতিপক্ষ দোষের 

উদ্ভাবন করা যায় না। কাঁরণ_-“ক্ষিত্যন্কুর সকর্তকত্বাতাব বিশিষ্ট 

'অজন্যত্ব হেতু” এইরূপ অন্ুমানই সংপ্রতিপক্ষ হইতে পারে ; কিন্তু এরূপ 

অনুমানের হেতৃ-মজন্তত্ স্বরূপাসিদ্ধি-দোষে তষ্ট হেতু বা হেত্বাভাম (১), 

৮০০০০ 

বা অকর্তৃকত্বের অন্ুমাপক শরীরাজন্যত স্বরূপ হেতুটও ব্যাপ্যান্বাসিদ্ধি দোষে ছুট হেতু 
বা হেঙ/ভান, ইহ। অবশ্য স্বীকার করিতে হয | তাৎপর্য লঘু-অজন্যত্র মাকে হেতু 

করিলেও উহা! সাধয-নকর্তৃকতাভাবের ব্যভিচারী নহে বলিয়া অর্থাৎ সকর্তৃক বন্ততে 

অজন্যত থাকে না বলিয়া নকর্ত কত্বাভাবের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, উহাকে অব্যচিচাদী ব| ব্যাপ্ত 

বিশিষ্ট করিব।র নিমিত্ত শরীরাংশের দ্বার বিশেধিত করিয়া হেত করিবার প্রয়োজন 

নাই। কারণ--অজদ্যত্ব মাত্রকে হেতু করিলে যদি অজ্জন্যত্ব সকর্তৃকতা ছাবের বাডিচারী 

হইত এবং শরীরাংশের দ্বার। বিশেনিত করিলে এ ব্যভিচার দোবের বারণ হইত, তাহ! 

হইলে উহাকে অব্যভিচারী করিবার নিমিত্ত শরীরাংশের দ্বারা বিশেধিত করিয়া হেতু 

করিবার প্রয়োজন হইত। কিন্তু অজন্যত্র স্বরূপ হেতুতে বাস্তবিক নকর্তৃকত্বাভীবের 

বাভিচার নাই অথাৎ সকর্তৃত্বাভাবের যে অভাব ব| সকর্তৃকত তদ্দিশিষ্টে অবাস্থৃত নয়; 

গতরাং মাঙ্গ শরীরাজন্য তাহাই অকর্তৃক” একপ বাপ্তি স্বীকার কারবার আবশ্যকত' 

নাই। এমত অবস্থ/য় শরীরাজন্যব্থ স্ববূপ প্রতি হেতুটী সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যাপাত বা 

ব্যাপ্তির অদিদ্ধি দোদে দুষ্ট হেতু ব হেত্বাভান, হৃতরাং দুর্বল। অর্থাৎ ব্যাপ্তি এবং 

পক্ষ ধর্পুতাই হেতুর বল; উহা! সকর্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তি শূন্য। বিশেষ পরিশিণ 

হেত্ব।ডান শব্দে দরটুবা! 

(১) পক্ষে হেতুর অভান কিংবা হেতুর অভান বিশিষ্ট পক্ষই স্বরূপাসিদ্ধি দে) 

এবপ দোদ মন্তবপর হলেই হেতুকে স্বরূপানিম্ধ বল! হয়। ক্ষিত্যান্ুর, প্রত্যঙ্গ-নিধ" 

জন্য পদার্থ, উহাতে অজন্যহ নাই, সুতরাং ক্ষিত্য্করকে পক্ষ করিয়। অন্য হেতু 

করিলে শ্ববপাসিদ্ধি দোষ হয় বলিয়া! অজন্যত্ব হেতুটা স্বরূপাসিদ্ি-দোষে দুষ্ট হেড় ৭! 

হোহাদ। অর্থাৎ হেতুতে পক্ষ ধর্মত। বা পক্ষ বৃত্তি ন! থাকাতে হুর্বল। 
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সপ ৯ পি প৯ পিসি পা পাসাখি সপাসপািনশী উপ 

ইহা দ্বারা বলবান্-কাধ্যত্ব হেতুরকা্যয ক্ষিতান্কুরে সকতৃকত্বের অন্ুমিতির 
প্রতিরোধ হইতে পারে না। স্তরাং কাধ্যত্ব হেতু দ্বার! ক্ষিত্যান্ রে 
সকর্তৃকত্বের অনুমান কালে সংপ্রতিপক্ষ সম্ভবপর নয়। 

৩। তৃতীয় দোষের উদ্ধার করা যাইতেছে । শরীর না থাকিলে 
কর্তা হইতে পারে কিন! ইত্যাদিরূপ ব্যতিচাঁর সংশয়ের নিরাস না হইলে 
“ক্ভ! মাত্রই শরীরী+ এরপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না। অনুকুল- 

হক বাতিরেকে এরূপ ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কার্য 
কিংবা কারণের 'মম্তথা আগপন্তি যে সকল তর্কের বিষয়, রূপ তর্কই 
অন্নকুল তর্ক; কর্তৃত্ব কিংবা! শরীরের এরূপ কোঁনও কাঁধ্য কারণ ভাব 
নাই যে কর্তৃত্বে শরীরের ব্যভিচার সংশয় করিলে এ কার্ধ্য কারণ ভাবের 
অন্থা স্বীকার করিতে হয়। পরস্থ কার্ধা মাত্রের কর্তা থাক যুক্তি-সিদধ, 
কর্তা ব্যতীত কোনও কাধ্য হইতে পারে না; ক্ষিতন্ক বর প্রভৃতি ও কার্ধ, 
অবশ্তই উহাদের কর্তী আছে।+ এমত অবস্থায় ক্ষিত্যঙ্কর প্রভৃতি 
কার্যের কর্তা আছে কিনা, ক্ষিতা্ষুর প্রভৃতি সকর্তৃক কিনা, ইত্যাদিরূপ 
সংশর করিলে তর্ক উপস্টিত হয় “ক্ষিতাকুর বদি সকরৃক না! হয় অর্থাৎ 
ক্ষিত্য্থুরের ধ্দি কর্তা না থাকে, তবে কার্ধা না হউক”। ক্ষিতান্থুর 

প্রভৃতি কাধ্যরূপে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ পদার্থের অপলাপ করা 

অমন্তব। ম্থৃতরাং এরূপ তর্ক উপস্থিত হইলে “ক্ষিত্যক্কুর প্রভৃতির কর্তা 
আছে কিনা”*উহারা সকর্তৃক কিনা” ইত্যাদি সংশয় থাকিতে পারে না। 

এরূপ সংশয়ের নিবৃত্ি হইয়া যায়। নৃতরাং কাধ্যত্ব ম্বরূপ হেতুতে 
সাধ্য-সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় অর্থাৎ “যাহা! কাধ্য তাহাই সকর্তৃক” 

ইত্যাদ্দিরূপ নিশ্চয় অসম্তাবিত হইতে পারে ন!। গ্রতিবাদির মত-সিচ্ধ 

যেকর্ত। ম|ত্রের শরীর থাকা এটা কেবল দৃষ্টান্তের দ্বার! নিশ্চিত হইতে 

পারে না; থে হেতু কর্তা মাত্রেরই শরীর আছে কিনা”? এইরূপ সংশয়ের 
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নিরান অসম্ভব (১)। সুতরাং কর্তৃত্বে শবীবেব যান্ত দিদি অমন্তব 

বশতঃ কর্তীর শরীর থাকা অনুমিত হইতে পারে না। বিশেষ: 

কুম্তকার প্রভৃতি কনার শবার থাকা যেরপ দৃচর তদ্রুপ অশরীরা 

কর্তীও জ্ঞানের অবিষয়ীভূত নহে ৷ কারণ--“যাহ] কাধ্য তাহাই সকর্তৃক" 

এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয সম্ভবপর বালয়। ক্ষিত্াস্কুরাদিতে সক কত্বের অনুমির* 

(নিশ্যয়) হতে পারে। এবং শিতাস্কাপর পে সকর্তৃকত্ব উততা 

ফলতঃ ঈশ্বর-কর্তকত, ইহা পদর্শিত তইয়াছে, সতবা কর্তার শবার 
শপ এ পাপা ও গান কপ লে পা পাত সপ পপ কি পবিস কন শীত 

(১) বহু স্বানেউ কোনও বস্তর নহিত কোন ৭ বশ টিলিত তইয। থাকে দেখিতে 

পাইলেই ঘন্দ উহাঁরা সর্বত্র একর থাকে কিনা অথাৎ এবটী না! থাকিলে ও অপব 

থাঁকে কিনা ইতাাদরূপ স'শষের শিরান হয়, তাহা হইলে পর্বত, চত্বর, প্রভাত 

বহু স্বানেই বন্তি এবং পমের একরাবস্থিতি বা মিলিযা থ।ক। দৃষ্টতর বলিয়। ধূষে বঠির 

ব্যভিচার নংশয় অর্ধাং *দেথ[নেই ৫7 তথায়ই বাজ থাকে কিনা" কিংব। "বঞ্চি না 

থাকিলেও পুন থাকে কিন।” উত্যাদিবপ সংশম হইতে পানে না। কিন্তু কখনও 

কখনও এরূপ সংশয হইয়া থাকে, তাভার কারণ এএ--যে কেক স্থানে পূষ দেখা 

হইয়াছে, এ সকল স্থানে বহি দু্চর হইলেও সর্ব একপ কিনা ইত্যাদি সংশ৭ 

হওয়া স্বাভাবিক । সুতরাং কেবল দৃষ্টান্তের দ্বার! বাছিগাশ সৎশ্মের নিরাস হইতে 

পারে না। তবে এপ নংশর হইলে যদি তর্ক উপস্থিত হয যে *পুম যদি বঙ্ছির 

বাছিচারী হয় তবে বহিনন্য না হউক” তাহ! ভইলে পুমে পত্যক্ষ-সিদ্ধ বজি-জগ্যবের 

অপলাপ শ্বীকার করিতে ভয়' কিছু প্রভাক্ষ সিদ্ধ ধর্ধের অপলাপ করা অনশ্থব। 

সুতবং অনগ্ঠাই স্বীকার কশিঠে হগুদে কূপ তর্ব উপস্থিত তল ধুম বছির বাডিচার 

নংশয্ থাকে না| কুস্তকর, ভগ্বাঘ প্রভাত কর্তার শরীত থাকা দেখিলেও কঠা 

মাত্রেরই শরীর আছ কিনা সংশয়ের নিরান হইতে পারে না| কারণ-এ এ স্থলে 

তব এবং শরীরের এ ত্র থাক! দৃষ্টচর হঠলেও সর্ধান্ত ইদপ কিনা, এইনগ সংশয়েপ 

নিরাসক আনুকুল তর নাই, অগণৎ এ সম্বন্ধে একপ কোন তক উপস্থত কর। যায় ন! 

ষে প্রতাক্ষ সিদ্ধ-ধন্নের অপলাপ সীকার করিতে হয়, তুতরাং ব্যভিচার নংশয় বশত: 

“কর্ত। মাত্রই শরীরী” এবপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় অসস্থব! 
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শঠে) ইহাতে কোনও বিরোধ হয় না বা হইতে পারে না।' রামের ধন 
আছে, গ্রামের ধন নাই, বলিলে যেরূপ কোন ও বিরোধ, অর্থাৎ বিরদ্ধার্থের 
প্রকাশ হয় না? তদ্ধূপ কুন্তকার গুভৃতি কার শবীর আছে, ঈশ্বর স্বরূপ 

কর্তার শরীর নাই স্বীকার করিলেও কোঁন বিরোধ হইতে পাবে না। 

কুন্তকারের শবীর আছে বলিয়া ঈশ্ববেরও শবাব থাঁকিবে, এক্সপ নিয়ম 
হইতে পারে ন!; সুতরাং ক্ষিতান্থুবের ঘক্ভূকতর অর্থাৎ ঈশ্বর-কর্তৃকত্ব 
অপ্রসিদ্ধ নহে । ৭ক্ষিতানুরে, সকুক,কাধ্যহ্ছেত১ £রূপ অন্তমানের হেত 
কাঘ)ত, সাধ্া-সকরকত্ের অর্থাৎ ঈশ্বর-ককত্বেব অগ্রসিদ্ধি দোষে ছুট 
হেতু বা হেত্বাভাম নহে ; উহা সন্ধেতু । 

৪| €মঃপে দ্বিতীর দোঁবের উদ্ধাব কবা হইবাছে এরূপেই চতুর্থ 

দৌবেবও উদ্ধার করিতে হইবে। কারণ--চতুর্থ দোব হইতেছে পরম্পরা 

সত্প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ?ঙ্গিত্া্ুব, সক কত্বাভীববিশি, শরীরাজগ্যত্ 

হেতু” এইরূপ, সং্প্রতি পক্ষের উদ্াপক | “ক্ষিত্যন্থর, সকর্তৃকত্বাভাব 

বিশিছ, শরারাজন্যত্ব হেতু” ইহ' সতপ্রতিপগ, হইতে না পারিলে, ইহার 

উদ্াপককে প্রতিপঙ্গেব সম্পাদনকারী বলিয়৷ পরম্পরা শতিপক্ষ বল। 

এাইতে পাবে না। সুতরাং পৃথকরূপে চতুর্২দোষের উদ্ধার করিবার 

প্রয়োজন নাই। 

(৫) পঞ্চম দোষের উদ্ধার কবা যাইতেছে- শরীর-জনত্ব স্বরূপ 

উপাধির উদ্ভাবন করিয়া কাযাত্ব শ্বরূপ হেতুতে, সাধ্য-সকতৃকত্বের 

বাভিচার দোষ দ্রেওয়। হইযাঁছে ; অভিগ্রায় এই যে এরূপ উপাধির 

উদ্ভাবন করিয়া কার্ধত্ব স্বরূপ হেতুতে সাধ্য-নকর্ভৃকত্রের ব্যভিচার জ্ঞান 

জন্মাইয়া দিঠে পাঁরিলে কার্য্যত্বস্বরূপ হেতুতে সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় 

হইতে পারিবে না, এবং তাহা হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অসম্ভব বশতঃ কার্ধ্যত্ 



ঠ্ঠ্ঠ কুনুমাঞলি-সৌরভ | 
২০৯ সি স্টিশি্ি সিস্ট সিসি সিসি সিসি সিসি শিস সপিসপসশিসিশিশিসিশন সিএ সসিশিসসিস্টিস্ি তি পিপি সিসি সিপাসপিসিশপিসিপাসিসপিস্টিসল শি সপপশসিশসি ৯ সিস্ট ১৯ সপ 

থৈ 

স্বরূপহেতু দ্বারা ক্ষিত্যক্কুরে সকর্তৃকত্বের অনুমিতি অসম্ভব হইবে। আব 

তরূপ অন্ু্মিতি অসম্ভব হইলে ফলতঃ ঈশ্বর সিদ্ধ করা সম্ভবপর হইবে 

না। কিন্ুইহা সঙ্গত নহে; কারণ- শরীর-জন্যত্ব যদি উপাধি হয়) 

তবেই ধীরূপ সম্ভবপর, শরীর-জনত্ব। বাস্তবিক উপাধি হয় না, কাবণ- 

শরীর-জন্তত্ব সাধ্য-সকর্তকত্বের ব্যাপকই নয়। সাধ্যের ব্যাপক ন। 

হইয়। উহা উপাধি হইবে কিরূপে? তাতপর্যা_ এক্ষিতাস্ুব। যদি সক 

ন। হয় তবে কাধ্য না হউক” এইরূপ অনুকুল-তর্কের দ্বাবা কার্ষা 

স্বরূপ হেতুতে সাধ্য-সকর্তাত্বর ব্যভিচার-সংশয় অর্থাৎ “যাহা কাযা চাহ 

সকর্তৃক কিনা', এইক্ূপ সংশয় গাকিতে পারে না, স্থতরাং “যা কাধ, 

তাহাই সকর্তৃক” এইব্প ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভবপর ; জুতরাং এরূপ বাপি- 

নিশ্চয় হইলে, *ক্ষিত্যঙ্কুর। সকর্তৃক" এইরূপ অন্রমিতি (নিশ্চয়) হয় 

অর্থাৎ অনুমান প্রমাণের সাহায্যেই অবধারিত হয় যে “ক্ষিত্যগুব। 

সকর্তৃক” ; স্ৃতরাং ক্ষিত্যঙ্কুরে সকর্তকত্ব আছে;ইহা অবশ্ত স্বীকার্য।) কিন 

ক্ষিত্যন্কুরে শরীর-জন্তত্ব নাথাকা অথাৎ শরীর-জন্তত্বের অভাব থাক 

উভয়-বাদি-সিদ্ধ। এমত অবস্থায় শরীর-আন্যত, সাধ্য-সকর্তৃকত্বের ব্যাপক 

মর্থাৎ সকর্তৃকবের সমুদায় আশ্রয়ে অবস্থিত নয় বলিয়া উহ! উপাধি 

হইতে পারে না। 

পৃ-_প্রতিকুলে বিদ্যমান তর বহুত্তর | 

অনুকূল তর্ক নাই, সাধক তৎপর ॥১৪ 

ক্ষিত্যগুর-কর্তা যদি হয় নির্বিবিশেষ। 

শরীরীরূপেতে সিদ্ধ হ'ক পরমেশ ॥১৫ 

পু -ঈশ্বরের কৃ তের গ্রতিকৃলে অর্থাৎ ঈশ্বরে কডৃতাতাবের নিশ্চ 

করাইতে সক্ষম তর্কের সন্ভাব বশত; এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অনুকূলে জথাং 



উর স্তবক। ৩৪৫ 

পাশাপাশি পিপাসা সি পপির আিিপশিস্টসি পিটিশ শসা পাল - এপ ৯ 

ঈশ্বর কর্তা” ইহা বুঝাইতে সক্ষম-তর্কের অমপ্া বশতঃ ঈশ্বরে 

কর্তৃত্বাভাবের নিশ্চয়ই সম্ভবপর | কাঁরণ-_ঈশ্বরের শবীর, স্বখ, ছুঃখাদি 

না থাকা উভয়বাদি-সিদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরের কৃত স্বীকার করিলে আপি 

হইতে পারে যে “ঈশ্বর যদি কর্তা হয় তবে শরীরী হউক, সুখী হউক, 

পুথী হউক” ইত্যাদি । ন্থৃতবাং এইরূপ তর্কের দ্বারাই ঈশ্বরের কৃত 

নাই, ইহা অবধারিত হয়।' এমত অবস্থায় পুক্বোক্ত বাধ প্রভৃতি 

দোষেব থণ্তন হইতে পারে না বলিয়া কার্ধাত্ব হেতুটী সদ্ধেতু হইতে 

পারে না; সুতরাং কাধ্যত্বহেতু দ্বারা ঈশ্বরের অন্ুমিতি অসম্ভব । অর্থাৎ 

বিচার স্থলে এক্ষিত্যন্কুর, সকর্তৃক, কাধ্যত্রহেতু” এইরূপ অনুমানের দ্বারা 

ঈশ্বর অনুমিত হুটতে পারে না। 

উ -তর্কীভাসতয়! হন্যেষাং তর্কাশুদ্বিরদূষণং | 

অনুকুলস্ত তর্কোহত্র কাধ্যলোপ বিভূষণং ॥ ৩। মু 

অন্যান্য তর্ক সকলের তর্কাতাসত্ব হেতু, তর্কের যে অশুদ্ধি, তাহা! দো 

নয়; কাধ্য-লোপমুলক যে অনুকূল তর্ক তাহা এস্থলে ভূষণ স্বরূপ । 

পাট উিসিস্পী্পিপটিশি প লপাম্পা শিট তত সপ 

উ--প্রাতিকুল তর্ক বটে তর্কের আভাস। 

হয় না, তাহাতে কিন্তু দোষ-পরকাশ ॥ ১৬ 

কার্যা-লোপ-মুল-তর্ক ভূষণ স্বরূপ । 

কুতর্ক করিয়া কেন? ঈশ্বারে বিরূপ ॥ ১৭ 

উ-_পূর্ববপক্ষকাঁরির উাপিত তর্কমকল, তর্কের আভাস বা ফুতক 

মাত্র। কাঁরণ-- কোনও বিষয়ে তক উপস্থিত করিতে হইলে তর্ক-যোগ্য- 

আধারের গ্রসিষ্ধি আবস্তক, নতুবা কোথায় আপত্তি করা হইবে আপত্তির 

স্বলকি? ইহা! অনিশ্চিত থাকিয়া যায়। *ধূম যদি বহর ব্যতিচারী 
২-_ 



৩৪৩ কুনুমাঞ্জলি-মৌরভ । 
৬০৮ ৭০৮ স্পাস্পাসিপাস্পিস্পিস্পিসসি সি সিসপিস্সসসি সস সপসসি সপ সপাস্পিস্িসিলাসিসপাসিস্সি

 সি ৬ সস পিসি সি সপাসস্াসি  ি উিপিদাস্পিস্পিসিসি সপ সিন্স সস্সিস্সি সিসি সিসি স্পা সস ৬ ৯৯৯৯ 

হয় তবে বহি-জন্ত না হউক” এই একটী তক; এম্থলে তর্ক-যোগা- 

আধার হইতেছে ধূম, ধৃম বাস্তবিক প্রসিদ্ধ-বস্ত। স্থতরাং যেরূপ ধুম? বহির 

ব্যভিচারী হয়, ইহা বলিলেই বহি-জন্য না! হউক বলিয়া আপ করা হয়, 

তদ্রপ “ঈশ্বর যদি কর্তা হয়, তবে শরীরী হউক” এইরূপ তর্ক উপগ্থিত 

করিতে হইলেও তর্ক-যোগ্য-মাধার-ঈশ্বরের প্রসিপ্ধি আবগ্তক ; কিন্ত 

পৃব্বপক্ষকারী ঈশ্বর স্বীকার করে না, স্থৃতরাং তক উপস্থিত করিতে 

পারে ন| যে “ঈশ্বর যদি কর্তা হয়, তবে শরীরী হউক*। তথাপি এরূপ 

তর্ব করিলে উহ কুতর্ক মধ্যেই গণ্য হয়। সুতরাং এরূপ তর্কের দ্বার! 

কাধ্যত্বহেতুক সকতৃকিত্বের অন্ুমানে দোষোস্তাবনের চেষ্টা করা বৃথা। 

অপর-_ঈশ্বরের কতৃ্ব বিষয়ে অনুকুল তক নাহ যাহা বলা হইয়াছে 

উহাও সঙ্গত নহে ; কারণ- কর্তা ব্যতীত কোনও কাধ্য হয় না) ইহা 

উভয়বাদি-সন্মত) এবং ক্ষিত্যন্কুর প্রভৃতির ধর্শ-কা্ধ্যত্ব। ইহাঁও উভয়বাদি- 

সম্মত। এমত অবস্থায় ক্ষিত্যন্থুর যদি সকতৃ কনা হয়, অর্থাৎ ক্ষিতাঞ্কুরের 

বি কর্তা না থাকে বল! ধায়, তবে তর্ক বা আপত্তির উদ্ভব হয় উহ 

কার্য না হউক; এইরূপ যে কাধ্য-লোপ বিষয়ক অনুকূল-তক। ইহা দ্বার! 

'থাহা কাধ্য তাহাই সকতু ক” অর্থাৎ “কার্য মাত্রেরই কর্তা আছে 

এইপ্প ব্যাপ্তি-নিশ্য় সম্ভব পর হয়। কারণ-- প্রত্যক্ষ-সিদ্ধধর্শের 

অপলাপ করা যায় না। সুতরাং এইরূপ তর্ক, কার্যাত্ব হেতুক সকতৃ ক- 

্বান্ুমানের অলঙ্কার স্বরূপ । সুতরাং ঈশ্বর যদি কর্তা হয়, তবে শরীগী 

হউক কিংব! সুখী হউক, দুঃখী হউক ইত্যাদিরূপ তর্ক, তর্কের আতা 

বা কুতর্ক মাত্র । এইকপ তর্ক করিয়া ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হওয়া! মাত্রই সার 

হয়। বস্ততঃ ঈশ্বর নাই, ইহা সিদ্ধান্তিত হয় ন|। 

পু--প্রযত্ব। ক্রিয়ার হেতু অসত্য ওকথ|। 

আদৃষ্ট বশতঃ কণ্মন নাহিক অন্যথা ॥ ১৮ 



পঞ্চম স্তবক। ৩৬৭ 
প্পস্পাস্পিস্পিস্পিসসি সিসিপিসসিস্পিসিস্পাস্পিসিপাস্পি সিসি উ সিস্পাস্পিস্পাস্পিউশ সি ১১৩ 

অথবা পরম-অণু, প্রযত্-আ শ্রয়। 

ক্রিয়ার নিষ্পান্ত তরে সহায় শিশ্চয ॥ ১৯ 

অথবা শরার ক্রিয়। চেষ্টাখ্যা,ত যার । 
জীবের প্রবতে জন্ম হয় ত। সবার ॥ ২০ 

ক্রিয়ামাত্র যত্ব-সাধ্য, অপাক-সিদ্ধান্ত ! 

ঈশশ্যত্বে কম্ম হয়, বলে যে সে ভান্ত ॥ ২১ 

কর্ত্ববা ক্রিয়াত্বহেতুক অন্থমানে দোষারোপ করা যাইতেছে-_ 
ষ্টর প্রথম দ্বাণুকের আরম্তভক যে সংযোগ এ সংঘোগের অনুকুল ক্রিয়া, 

কাহারও প্রযন্্-সাধা, ক্রিয়াত্ হেতু, ইহাই হইল ক্রিগাত্বহেতুক ঈশ্বরানু- 
মান। জীবের প্রধতের দ্বারা উহ সম্ভব পর নয় বলিয়া এরূপ অনুমানের 

দারাই জীবাতিরিক্-ঈশ্বর সিদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু এরূপ অনুমানের 

বারা জীবের অন্য ঈশ্বর স্বংকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ-_ 

জাবের অনৃষ্ট বশতঃ কিংবা পরমাণুর যত্্র দ্বারাই এরপ ক্রিয়া হইতে 

পারে। অথবা পরমাণুর যত্ব স্বীকার না করিলেও এবং কেবল মাত্র 

দীবের অনৃষ্ট দ্বারা কোনও কায্য না হইলেও এরূপ অনুমানের দ্বারা 

ঈশ্বর সিদ্ধ বা অনুমিত হহতে পারে না। কারণ--কোনও কোনও 

কিয়! জীবের প্রযত্র-সাধ্য হইলেও এর্থাৎ চেষ্টা (শরীরের ক্রিয়া ) জীবের 

্রব্্-সাধ্য হইলেও ক্রিয়া মাত্রই £ঘয্্রসা"্য, এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকারের 

মাবশ্যকতা নাই ; যত্ব ব্যতিরেকেও ক্রিয়া হইয়া থাকে । দেখাও যায় 

থে বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত গাভীর স্তপ্য-ক্ষরণ আপনা হইতেই হয়। এইরূপ 

সষ্টির প্রথম-্বাুকের আরম্ভক-মংবোগের অন্কূণ ক্রিয়া বত্র ব্যতিরেকেই 

হইয়াছিল; সুতরাং এ নিমিত্ব প্রযত্ববান্ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা 

নাই বলিয়৷ ঈশ্বর) অসিদ্ধ।, 
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উ-_স্বাতস্ত্ে জড়তা হানি নাহদৃং দৃউ-ঘাতকং। 
হেত্বভাবে ফলাভাবো বিশেষস্ত বিশেষবান্ ॥8। মু 

পরমাণুর ) স্বতন্ত্রতা (কতৃত্ব বা যত্র) স্বীকার কারলে জড়তার হানি 

হয়? অদৃষ্ট-করণ দৃষ্ট-কাঁরণের ঘাতক নহে। কারণের অভাবে ফলে 

অভাব অবশ্যন্তাবী। বিশেষ কায্য (চেষ্ট। ্বরূপ ক্রিয়া) বিশেষ কারণবান। 

উ--অণুর প্রযত্ব-যোগ করিলে স্বাকার। 

স্বীকার করিতে হয় চৈতন্য আবার ॥ ২২ 

জড়তা মণুর ধর্ম, স্বধন্ম ছাড়িয়া। 

পর ধন্মে যোগ দিবে কেমন কারয়ী ॥ ২৩ 

অন্থয় যাদের দৃগ্চ 'কংবা বা!তরেক। 

কারণরূপেতে গণ্য তাহার। প্রত্যেক ॥ ২৪ 

একেতে আগর কভু অন্যথা ণ1 হয়। 

অনৃষ্ট কারণে তাই দৃষট বৃথা নয় ॥ ২৫ 
কারণ অভাবে কার্য জন্মিতে না পারে। 

(বিশেষের কারণতা সামান্যে সঞ্চারে ॥ ২৬ 

চৈতন্ত এবং যত্্, নিয়ত একত্রাবস্থিত এদার্থ; একটকে বাদ দিয়া 

অপর কোথায় ও থাকে লা। সুতরাং গ্রযত্ববান্ মাব্রহ চেতন। 

পরমাণু জড় বা অচেতন পদার্থ, ইহা উভয়বাদি-সিদ্ধ। এমত অবস্থায় 

পরমাণুর প্রত স্বাকার করিলে উহার চৈতন্তও অবস্ত স্বীকার করিতে 

হয়) কিন্ত পরমাণুর টৈতগ্ত নাই বলিয়া পরমাণুতে প্রযত্ণের অভাব 

স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং পরমাণুর প্রযত্বের দ্বারাই পরমাণুব 

ক্রিয়া! 5য়, ইহা বা অসঙ্গত। অপর-_অন্বয় এবং ব/তিরেকের দ্বারাই 
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কাধা কারণ নিরূপিত হয়। যে কার্যে ঘে বস্তুর অন্বয় এবং 

ব্তিরেক থাকে অর্থাৎ যে বস্ত থাকিলে যে কাঁধ্য হয় এবং যে বস্ত না 

থাঁকিলে যে কার্ধ্য হয় নাঃ এ কার্যে এ বস্ত্ুই কারণ বলিয়! ব্যবহৃত হইয়া 

থাকে। পরমাণুর ক্রিয়া স্বরূপ কার্যে প্রযত্রের অন্বয় এবং ব্যতিরেক 

থাকা সব্বেও যদি প্রযত্রকে পরমাণুর ক্রিয়ার কারণ না বলিয়া কেবলমাত্র 
মদৃষ্টকেই কারণ বলা হয়, তবে অন্বয় এবং ব্যতিরেকশালী দণ্ড, চক্র 

প্রতিকেও ঘটাদি কার্যের কারণ না বলিয়! তুল্য যুক্তিতে অনৃষ্ট মাত্রকেই 

কারণ বলিতে পার! যার? তাহা হইলে কাধ্য এবং কারণের নিরূপণে 

অনয় এবং ব্যতিরেকের কোনও মূল্য থাকে না। যদি অন্বয় এবং ব্যতি- 

বেকের আবশ্তকতা৷ না থাকে, তাহা হইলে অদৃষ্টই যে কাঁধ্য মাত্রের 

কারণ, ইহাহি বা বলা যাইতে পারে কিরূপে? (১) | স্থতরাং যে কাধ্যে 

যে যে বস্তব অন্বয় এবং বাতিরেকশালী, উহার! প্রত্যেকেই কারণ। একটা 

কারণের দ্বারা অপর কারণ সকলের অগ্তথা হইতে পারে না। স্থৃতরাং 

আনৃষ্ট, কার্ধ্য মাত্রের কারণ হইলেও উহা দ্বারা দৃষ্টকারণ সকল অন্যথা 

সিদ্ধ হইতে পারে না। এমত অবস্থায় স্থষ্টির প্রথম দ্বণুকের আরম্তক- 

সংযোগের অনুকুল ক্রিয়া কেবল অুষ্টের দ্বারাই হয়) ইহা বল| অসঙ্গত। 

মপর-চেষ্টী বা শরীর-ক্রিয়া জীবের গধত্র-সাধা হইলেও ক্রিয়া মাত্রই 

প্রবতু-সাঁধয, এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না যাহা বলা হইয়াছে, 

তাহাও অসঙ্গত ; কারণ _কোঁনও জাতীয় বিশেষ কার্ষ্যে কোনও জাতীয় 

বিশেষ বসকে কারণ বলিলে সেই কার্ধ্য জাতীয় মাত্রে সেই কারণ 

জাতীয় বন্ত মাত্রকেই সামান্তং কারণ বলিতে হয়। যেহেতু কারণতার 

নির্ধাহক মন্বয় এবং বাতিরেক উভয় পক্ষেই সমান। একটা দৃষ্টান্তের 

দারা ইহা বুঝান যাইতেছে__দণ্ত্ব, ঘটত প্রভৃতি এক একটা বিশেষ 
জাতি, ঘটত্স্বর্ূপ বিশেষ জাতি বিশিষ্ট অর্থাৎ ঘটত্ব জাতীয় এতদ্ঘট স্বরূপ 



৩১৯ কুম্ুমাঞ্ুলি-সৌরভ। 
৭৯৭৯ ৮৮ 

নি ৯৯৭৯ স্পা ৯৯৩ সি প্পিস্পিটিরসি ঈ পিটি প্িিশিলিসটি ৪ স্পিড সি ৯ সলিসপসটিপস উ স্পিসপিস্পিসিউি সপি্পিসিিস্পাসিপিসিশট তি 

বিশেষ কার্য দণুতৃন্বরূপ বিশেষ জাতি বিশিষ্ট অর্থাৎ দণ্ড ঘাতীয় সেই 

দণ্ডের দ্বারাই হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না, এইরূপ অন্বয় এবং বাতিরেক 

থাকাতেই সেই দগ্ডটী এতদ্ ঘটের কাঁরণ; এইরূপ দণ্ত্ব জাতীয় অপর 

দ্ডটা ঘটত্ব জাতীয় অপর ঘটের কাঁরণ। সুতরাং ঘটত্ব জাতীয় প্রত্টোক 

ঘট স্বরূপ কারধ্যেই দগুত্ব জাতীয় কোনও না! কোনও দণ্ডের অন্বয় এবং 

ব্যতিরেক অব্য স্বীকার করিতে হয় )”সুতরাং দণ্ড সামান্য থাঁকিলেই 

অর্থাৎ দণ্ড থাকিলেই ঘট সামান্ত হয়, অন্যথা হয় না, এইরূপ সামান্ততঃ 

অন্বয় এবং ব্যতিরেক অবশ স্বীকার্ধয বলিয়া ঘটত্ব জাতীয় ঘট সামান্য 

স্বরূপ কার্যে দণ্তত্ব জাতীয় দণ্ড সামান্তকে ফলতঃ কারণ বলা হয়। 

এমত অবস্থায় প্রধত্বত্ব জাতীয় বিশেষ বস্তু যে জীবের প্রবত্ু, উষ্ভাকে 
ক্রিয়াত্ব জাঁতায় বিশেষ বস্ত্র যে চেষ্টা বা শরীর ক্রিয়। তাহার কারণ বলিলে 

ফলতঃ প্রযত্র সামান্যকে ক্রিয়া সামান্তের কারণ অবশ্ই বলিতে হয়। 

সুতরাং ক্রিয়! মাত্রই প্রধত্র-সাধ”' এইরূপ বাণপ্তি নিশ্চয় অসম্ভব নহে 

বলিয়। ক্রিয়াত্ব বা কর্ণত্ব হেতুক পূর্বোক্তরূপ অন্মান প্রমাণের দ্বারা 

ঈশ্বর সিদ্ধ বা অনুমিত হইতে পারে। 

পৃ--ধৈরযাদি যত্ব-সাধ্য অসম্ভব ফথা। 
হেতুরূপে ধৈরযাদি অসিদ্ধ সর্ববথা ॥ ২৭ 
অসম্ভব কথা বটে রবেন। বিকৃতি । 

নিয়ত করিছে কার্ধ্য অনাদি প্রকৃতি ॥ ২৮ 

পদ প্রত্যয়াদি তাই নহেত সাধন। 

মহাপ্রলয়ের কথা ভ্রান্তের বচন ॥ ২৯ 

ধৃতি, নাশ, পদ, এবং প্রত্যয় হেতুক অনুমানে দোষারোপ করা 
যাইতেছে_“ক্রহ্াও সমুদয়, গ্রযত্ববান্ কর্তৃক ধৃত বা আশ্রিত, ধৃতি হেতু” 
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ইহা ধৃতি বা ধৈর্য হেতুক অনুমান । এবং ব্রহ্ধাও সমুদয়, প্রযত্ববান্ 
কর্তৃক বিনাশ্ত, বিনাশিত্ব হেতু” ইহা নাশহেতুক অনুমান । 

এইরূপ অনুমান করিতে হইলে যাহ! ধুতি বা পতনাভাব বিশিষ্ট, তাহাই 
প্রত্ববান্ কতৃক ধৃত বা আশ্রয় প্রাপ্ত, এবং যাহা বিনাশী তাহাই প্রযত্ব- 
বান্ কর্তৃক বিনাশ্ঠ, এইরূপ ব্যাপ্তি নিশ্য়ে আবশ্তকতা ; কিন্তু ধুতি বা 

পতন্দাভাব বিশিষ্ট অর্থাৎ পড়িয়া যাঁয় না এইরূপ যে উড্ডীয়মান বিহক্ষম- 

শরীর, উহা! প্রযত্বান্ কর্তৃক (বিহন্গম কর্তৃক) ধূত হইলেও এবং ঘট, 

পট প্রভৃতি বিনাশশীল বস্ত-সকল প্রযদ্রবান্ কর্তৃক বিনাশ্য হইলে ও 

ব্্মাণ্ড কলের ধৃতি রা গতনাভাব এবং বিনাশ স্বতাবৃতঃই হয়, 

তন্নিমিন্ত কোন ও প্রযত্ববান্ স্বীকারের আবশ্তকতা নাই। সুতরাং 

্রঙ্গাগ্ড সকল প্রযত্ববান্ কর্তৃক ধৃত কিনা? প্রযত্ববান্ কর্তৃক বিনাশ 

টিনা» ইত্যাদিরপ সংশয় দূরীভূত হইতে পারে না। এইরূপ 

ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্ত না হইলে যাহ! পতনাভাব বিশিষ্ট, তাহাই 

প্রযত্ববান্ কর্তৃক ধৃত এবং যাহা বিনাশী, তাহাই প্রযত্বান কর্তৃক 

বিনাপ্ত, ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং ধৃতি 

এবং বিনাশকে হেতু করিয়া পূর্বে যে অনুমান প্রদশিত হইয়াছে, 
এরূপ অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ বা অনুমিত হইতে পারে না। 

এবং মহাপ্রলয় অসিদ্ধ কারণ উপাদান কারণের বিকার কা পরিণাম 

অর্থাৎ অবস্থাস্তরই কার্য্য, কার্য একটী আকন্দিক ঘটনা নহে; 
যেহেতু অসতের উৎপত্তি অসম্ভব, উৎপত্তির পূর্বেও কারণরূপে কার্যের 

সন্ভা মানিতে হয়; কার্ধ্য তত্বতঃ উপাদান কারণের অতিরিক্ত নৃতন 

কিছু নহে ঘট, মুত্তিকার কাধ্য, ইহা মৃত্তিকার অবস্থাস্তর বা আকুতি- 

পরিবর্তন মাত্র । মৃত্তিকার অতিরিক্ত ঘটের নৃতন তত্ব কিছুই নাই। 
তবে মৃত্তিকা কারণ অবস্থায় যে আকারে ছিল কাধ্য বা ঘট অবস্থায় 



৩১২ কুস্থমাপ্চলি-সৌরত । 
২ 2 ৯ উনি সি উিএিসপিস্পিশা্িট সিটি তি সি সিল পিস্পীশীশিশশীিসি স্পিশিসীসপিস্পিসিসি তি পা সিস্ট পিসিলিসি শ্াসিসিপ টেিস্পিসিপিপস্পি সি ২ সিটি 

সেই আকারে দাই) ঘট হইল ইহ| কিনা-মৃত্তিকা ঘটের 'আকাব 

ধারণ করিল; এই আকৃতি তত্বতঃ মুত্তিকার অতিরিক্ত কিছুই নহে। 

ঘটের উৎপত্তির পূর্বের মুত্তিক! অবশ্ঠহ থ|কে, সুতরাং তৎসময়ে ঘটও 

মত্তকাত্বরূপে অবশ্যই সৎ বা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। 'অনাঁদি 

অসীম প্রকৃতি সন্দদাই কোনও না কোন অংশে পরিণত বা বিরত 

হইতেছে; ইহা প্রকৃতির শ্বভাব বলিয়া গ্রকৃতির সব্বাংশে অপবি- 

গাম কা বিকার শৃগ্ভতা অর্থাৎ সব্বণংশে মকাধ্যাবস্থা অসম্ভব ; প্রাতি- 

মুহুর্তেই প্রকৃতি কোনও-না কোন অংশে বিকৃত হইতেছে, স্বতরাং কোনও 

এক সময়ে সমুদায় কার্যের অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরম্পরা যত কিছু গ্রকৃতিব 

বিকার (১) তৎসমুদায়ের অসম্ভব হয় না বা হইতে পারে না, 

মহাপ্রলয় অসিদ্ধ। এমত অবস্থায় পদত্ব এবং প্রত্যয়ত্বকে হেতু করিয। 

পূর্বোক্তরূপ অনুমানের দ্বার। ঈশ্বর-সাধন করা যায় না। তাঁৎপধ্য_ 
মহা প্রলয় না থাকিলে সৃষ্টির প্রথম কল্পনার বিষয় হইতে পারে না; 

উহা অলীক বাক্য মাত্রেই পর্যবসিত হয় সুতরাং ব্যবহারাদিব 

ও প্রথম নাই বঙ্িয়া প্রাথমিক-ব্যবহারাদির নিমিত জীবের অতিরিক্ত- 

ঈশ্বর স্বীকার করিবার আবশ্যকত! নাই। অনাদি-কাল হইতেই 

অধ্যাপক পরম্পরা এবং পিতা, মাতা পরম্পরা ক্রমেহ ব্যবহার সকল 

চলিয়া আমিতেছে ' বেদ সম্বন্ধে ও 'এই কথা, অধ্যাপক পরম্পরা ক্রমে 

বেদ চলিয়া 'আমিতেছে। অনাদি পরম্পরা ক্রমে অধ্যাপকই বেদের 

বক্তা । বেদ, ঈশ্বরোক্ত, ইহা ভ্রান্তের কথা । বেধার্থ বিষয়ে অধ্যাপক- 

(১ প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরিণাম বা বিকার মহত্ত্ব, বুদ্ধিতত্বের বিকার 

অহঙ্কার, অহস্কার হইতে পঞ্চতন্মান্র প্রভৃতি। এইরূপে ক্রমে গুল ভুতের স্ষট 

হুইয়াছে। সুতরাং অহঙ্কার অবধি ভুল ভূত পর্যন্ত বিকার বা পরিণাম নকল প্রকৃতির 

পরম্পর! বিকার । সবিশেষ প্রথম গ্তবকে সাঁংখ্য মতে শরষ্ব্য। 



পঞ্চম স্তবক। ৩১৩ 

সি সস্পিস্পিস্পিস্পি সিসি স্পিন সিসি িসিস্পিসগাসি 

গণের বথার্থ জ্ঞানই শিষ্ের বেদবাক্য-জন্য যথার্থ জ্ঞানের হেতু। 
মর্থাৎ অধ্যাপক যথার্থরূপে বেদার্থ বুঝিয়া বেদ উপদেশ করিলে 
শিখর এ বেদ-জন্ বথার্থ জ্ঞান হয়। এই নিমিত ঈশ্বর স্বীকার 
করিবার 'আবশ্তকতা নাই। আপ্তাভি গ্রায়ই বিধি প্রতায়ের অর্থ, ইহ! 
স্গীকার করিলেও উহা অধ্যাপকগণেরই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। 
বথার্থরূপে বুঝিয়া যে ব্যক্তি বাক্য বলে, তাঁহাকে আপ্ত বলা ১য়) 
বেদ বিষয়ে শ্রীরূপ অধ্যাপকই আপ্ত; স্থতরাং বিধি-প্রত্য়ত্বকে হেতু 
করিয়া পূর্বে যে অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, উহ! দ্বারা জীবাঁতিরিক্- 
ঈশ্বর-সিদ্ধ হয় না। 

উঃ কাধ্যত্বান্নিরুপাধিত্বমেবংধতিবিনাশযো? 
বিচ্ছেদন পদস্যাপি প্রত্যয়াদেশ্চ পুর্বববৎ ॥৫| মু 

। ধ'ত এবং বিনাশরূপ হেতুদ্বয়েব ) কাধ্যত্ব হেতু, নিরুপাধিত্ব বা 
উপাধি শূন্যতা এবং বিচ্ছেদ, মঠা প্রলয় ) হেতু, পদ এবং প্রতায়াদিরও 

শন্ববত ( অর্থাৎ উপাধি শূন্ঠতা )। 

উঃ কর্তৃত্ব কাধ্যহ্-মুল-তর্ক, অনুকূলে ! 

বতিচার শঙ্কা তাই নাই বটে মূলে ॥ ৩০ 

প্রলয় সম্ভব হেতু পদ, প্রতায়ন্র। 

সদ্ধেতু রূপেতে গণ্য এই বটে তত্ব ॥ ৩১ 

কর্তৃত্ব এবং কাধাত্ব-মূলক তর্কই অন্ুকূল-তর্ক, অর্থাৎ এরূপ তর্কের 
রাই সংশয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে । ধূতি এবং বিনাশ প্রত্যক্ষ-সিদ্ক 

টার্য। সুতরাং চেতনের প্রযত্র-নিষ্পাদ্য, নতুবা উহাদের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ 
শ্ব-কার্য্যত্বের অপলাপ করিতে হয়। এমত অবস্থায় ব্রদ্ধাণ্ড সকলের 

তি এবং বিনাশ যদি চেতনের প্রত্ব-নিষ্পাদ্য না হয়, স্বীকার কর! 

স্পস্পাস্পিস্পিসিরিসিাসিস্পি 
সিস্ট 



৩১৪ কুমারলি-মৌরভ | 
সাপ ০২ ১ সিসি পিিশ্িস্পিশি সিসি সিসি স্পিন সিস্পিসিস্পাটি পিপি পি িসিি সি স্পিিসিসিসসিসিএ শি 

যায় তবে ইছাগ কার্ধা ন। হউক এইরূপ তর্ক উপস্থিত হয়। এবং 

উড্ডীয়মান-বিহঞ্গম-শরীরের ধূত্তির এবং ঘট, পট প্রভৃতির বিনাশের 

কর্তা উভয়বাদি-সিদ্ধ । সুতরাং তদ্ দৃষ্টান্তে ধৃতি এবং বিনাশ মাত্রই 

কতৃ-সাধ্য বলিয়। যাহ! বৃত কিংবা বিনাশী, তাহাই কর্তার (প্রযস 

বানের) দ্বারা ধূত কিনা? বিনাশ্ত কিনা  ইত্যািরূপ সংশয় থাকিতে 

পারে না। সুতরাং এরূপ তর্কের দ্বারাই পূর্বোক্ত ধৃতি স্বরূপ হেতৃতে 

প্রধত্তবদ নরিনাশ্তব স্বরূপ সাধ্যের ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে 

পারে। বৃতি এবং বিনাশ স্বরূপ হেতুতে ব্যাপ্তি নিশ্চয় অসম্ভব লে 

স্থতরাং পুব্বকথিত অনুমানের হেতু-ধুতি এবং বিনাশ, সন্দেতু। 
পুর্বপক্ষে বলা হইয়াছে যে অসতের উৎপত্তি নাই; কাথা 

উপাদান কারণের পরিণাম বা বিকার, অর্থাৎ অবস্থান্তর মাত্র। 
উহ্না তন্বতঃ উপাদান হুইতে অতিন্ন। এক সময়ে গ্ররুতির সর্বাংশে 

অবস্থান্তর না হওয়া অসন্তব, প্রকৃতি প্রতি মুহুর্তেই কোন ও না কোন 

অংশে বিকৃত হইতেছে, মহাগ্রলয় অসিদ্ধ। ইহা বিচার সঙ্গত লহে। 

কারণ-_ প্রথমতঃ দেখা উচিত যে কাধে)র ধশ্ম-কাধ্্যত্ব, পদ্দার্থটা কি? 

উহার কোন ও তন্ব আছে কি না; ইহা অপদার্থ আকাশ-কুন্ষ লহে। 

কার্ধাত্বরূপে বস্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ । কার্ধ্াত্বরূপে অর্থাৎ ছিল না হইছে 

এইর্নূপে ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু সকলের প্রত্যক্ষ সকলেরই হইয়া! থাকে। 

অভএব কাঁ্্যত্বের ও একটা পৃথক তত্ব আছে, ইহা উপাদানের অবস্থাস্তর 

মাত্র নয়। উপাদানের কারণাস্থা হইতেছে-_কার্যের নিয়ত পৃব্রে 
অবস্থিতি এবং কাধ্যত্ব হইতেছে-_পূর্বে না থাকা, এই চুইটী অবস্থা 

একই বস্তর সম্ভবপর নয়, কারণে কার্য্যের ভেদ অবগ্ঠই স্বীকার 

করিতে হয়। সময় ছেদে একই উপাদান কারণের ছুইটী অবস্থা স্বীকার 

করিলে উপাদানের কার্ধ্যাবস্থা বা কাধ্যত্ব হয়, ইহা শ্বীকার করিতে 



পঞ্চম স্তবক | ৩১৫ 
শত এ পি সি সস ৯৯ 

৯ স্পস্ট পিপিপি টি সি টি গস পিসি পি ০৮০২ এ ০৯ সউপীিসি পি প্িী এসি পি 

হয়। সুতরাং এই কাধ্যাবস্থা বা কার্য) ত্বটী পুর্বে ছিল না বলিয়াই হয়, 
অন্ততঃ ইহ! অবশ্য স্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে এই যে কার্ধ্যত্ স্বরূপ 
অবস্থাটী পুর্বে অসৎ, ইহা স্বীকার করিতে হয় বলিয়া অসতের 
উৎগত্বি হয়, ইহাই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয়; স:তর উতৎপন্ভি- 
বাদ সঙ্গত হয়না। উৎপত্তির পূর্বে না থাকাই কার্যের স্বভাব বা 
অসাধারণ-ধর্ম, ইহা প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব মাত্র। ঘট, একটা 
কাধ্য, ইহা উৎপত্তির পূর্বে ছিল না বলিয়াই হইতেছে, ইই প্রত্যঙ্গ- 
দি্ধ। এই ষে প্রাগভাব বা উৎপন্ভির পূর্ব না থাকা স্বরূপ অভাব, 
এ অভাবের প্রতিযোগী ঘট, ঘটে প্রাগভাবের গতিযোগিতাই ঘটের 
কাধ্যত্ব। এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদ্ক, অবগ্ঠই কিছু স্বীকার করিতে 
হয়, যে হেতু ঘটের যে প্রাগভাব এপ্রাগভাবের প্রতিযোগিতা উপাদান 
মৃত্তিকার কারণাবস্থায় নাই। এ অবচ্ছেদক ধর্মই ঘটত্ব, সুতরাং 
ঘটত্বরূপে ঘট বস্তটা পূর্ব্বে অসৎ বলিয়াই কায বা কাধ্যতা বিশিষ্ক। 
কারণাবস্থায় ঘটত্বরূপে ঘটের সত্তা আঁকাশ-ফু£ম বলিয়া অসংই হইয়া 
থাকে, ইহাই তত্ব: প্রাগভাব স্বীকার না করিলে ও উৎপন্ভির পূর্বে 
কোনরূপেই কাঁধ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ--কার্্য 
একবারই হয় পুনঃ পুনঃ হয় না। যে ঘটটা একবার হইয়াছে, প্ররূপ 
অগ্ত একটী সম্ভবপর বটে, কিন্তু এটা আর হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ- 

দিদ্ধ। এই নিমিত্ত কার্যের উৎপন্তিতে কার্ধযকে প্রতিবন্ধক বলিতে 

হয়। অর্থাৎ কাধ্যটী আছে বলিয়াই াঁবার হয় ন1, ইহা স্বীকার 

করিতে হয়। যে ঘটটী একবার হইয়াছে, উৎপন্তিকাল অবধি এ ঘটটা 
স্ বা "আছে বলিয়াই আবার হয় না। সুতরাং কার্যের উৎপত্তির 

পূর্বে প্রতিবন্ধকের অত্যন্তাভাব থাকা আবপ্তক বলিয়া উৎপত্তির পুর্বে 
কাধা, সদ্ বা নাই, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সতের উৎপত্তি অসম্ভব । 



৩১৬ কুন্ুমাঞ্চলি-সৌরভ | 
পি স্সিস্সি সস ৯ স্মমসিস্ি 

এখানে আরও একটা কথা প্রণিধান-যোগ্ায এই যে, কোন একটা 

বস্তরহই উৎপত্তি অনাদিকাঁল হইতে হইয়া আমিতেছে না; উৎপভির 

একট সীমা! অবশ্যই আছে। এই যে একটী ঘট, ইহা অনাদিক'ল 

হইতেই আছে এরূপ নয়) এই ঘটটীর উৎপন্তির একটী নির্দিষ্টকাল 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ম্থহরাং উৎপ্ডির পৃব্বে? এই বস্থুটাব 

থাকা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? উৎপওর পৃ কার্য কার্্যরূপে 

না থাকুক কিন্ত কারণরূপে অবগ্যঠ থাকে । সতেরই উত্পন্তি হর, 

মদতের উৎপত্তি অসন্ভব, ইহা ও সঙ্গত নহে । কার্ধ্যের উতপভির পুন্বে 

থে কাঁবণরূপতা উহা! কাঁবণেরই রূপতা, কামের রূপ হয়। উৎপন্িব 

পুবেব কার্ম্য অলীক বলিয়া উঠার কোনওরূপ কল্পনার বিষয় হয় না। 

ম্ৃতরাং উতৎপন্ভিব পূর্বে বে কারণরূপত্া। উহা কারণের, কার্ষের নহে । 

সৃতরাং সতকাধ্যবাদ সঙ্গত নয়। এক গ্রকৃতি হইতেই বিজাতীয় কার্য 

সকল হইতেছে, ইহা 'অপন্ভব নানাঁজাতীয় কাধ্যের নিমিত্ত নাঁনাজাতীয় 

কাবণ অবশ্ঠ স্বীকাণা, এসম্বন্ধে গ্রথম স্তবকে ৪৩ পৃঃ বলা হইয়াছে) এ' লে 

পুনকল্লেথ করা হইল না। এমত অবস্থার সময় ভেদে ঘট, পট প্রভৃতি 

ভাব কাধ্য সকণের বিনাশ দৃষ্টচর বলিয়া এক সময়ে সমুদায় তা 

কাব্যের বিনাশ অনুমান করা যাইতে পারে। মহা প্রলয় প্রমাণের 

'অবিষয় নহে । অপিচ শব্দও 'একটী প্রমাণ, ইহা তৃতীয় স্তবকে 

প্রতিপাদিত হইয়াছে । এুতি ও শব্ধ; শ্রুতি, স্থৃতি প্রভৃতি শাস্তে 

মহা গ্রলয় বণিত হুইয়াছে। উঠা মিথা৷ নহে । সুতরাং মহী প্রলয়, অর্থাৎ 

জন্য-ভাববস্ত সকলের এক সময়ে বিনাশ সম্বন্ধে সংশয় নাই (১)। মধ্যে ২ 
ভাবকাঁধ্য মকলের বিনাশ অবশ্যই হইয়৷ থাকে । অতএব পদ্ত্ব এবং 

(১) দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় করিকায় মধাপ্রলয় সিদ্ধ কর! হইয়াছে, এস্বান 

দরষ্ঠব্য | 



পঞ্চম স্তবক। ৩১? 

এসি স্মিত ্পপাস্পিস্পিস্পিস্পি্পিস্পিস্পিস্পিসি পি পিসি শি পিসি পিসি স্শ উউি 

প্রত্যয়ত্ব হেতু দ্ধয়ের দ্বারা পূর্বোক্তরূপ অনুমান প্রমাণের সাহায্যে ঈশ্বর 

সিদ্ধ হইতে পারে। পূর্বোক্ত ঈশ্বরাহ্মাপক হেতু সকলের মধ্যে পপ্রতায়ত্ব” 
একটা হেতুঃ উহার অর্থ বিধি প্রত,য়ত্ব। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। 

আচাধ্যের মতে বিধি প্রত্যয়ের অর্থ-আপ্তাভিপ্রায়। আপ্রাভি- 

গ্রায়ই যে বিধি প্রতায়ের অর্থ, তাহাই ক্রমে আচার্ধা প্রতিপাদন 

করিতেছেন। 

প্রবৃর্তিঃ কৃতিরেবাত্র নাচেচ্ছাতঃ যতশ্চনা । 

তজজ্ঞানং বিষয়ন্তস্য বিধিস্তজ জ্ঞাপকোহথবা ॥৬ 

এই বিধি প্রস্তাবে কৃতিই (যত্রই ) প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ। সেই প্রবৃত্তি, 

চ্ছা। ( চিকাধা ) হইতে হইয়া থাকে | সেই ইচ্ছ। বা চিকীর্যা যাহা হইতে 

হর, তাহা জ্ঞান, (ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্যত্ব জ্ঞান ), তাহার ( সেই 

জ্ঞানের) বিষয়ই (ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্ত্বই। বিধি প্রত্যয়ের অর্থ । 

অথবা! তাহার (ইষ্ট-সাধনত্ব এবং রুতি-সাধ্যত্বের ) জ্ঞাপক বা অন্গমাপক 

যাহা তাহাই (আপ্তাভি প্রায়ই) বিধি অর্থাৎ বিধি প্রত্যয়ের অর্থ । 

বিধিবাদে কৃতি আর প্রবৃভি একাথ। 

চিকীর্যা মূলেতে জন্ম, তাহার অব্যর্থ ॥ ৩২ 

ইফ-হেতু, কৃতি-সাধ্য, জ্ঞান মূল কারি। 

চিকীষার জন্ম হয় বুঝিবে বিচারি ॥ ৩৩ 

কৃতি-সাধা, ই্উ-হেতু জ্ঞানের বিষয়। 

বিধি-প্রতায়ের অর্থ গ্রাচীনেরা কয় ॥ ৩৪ 

ই্ট-হেতু, কৃতি-সাধ্য-মননে সহায় ! 

আচারের মত বটে আপ্ত-অভিপ্রায় ॥ ৩৫ 



৩১৮ কুম্থমাঞ্রলি-সৌরভ । 
সি সি নি সি সি জি রি রি উপ উই স্তর সস 

“প্রবৃত্তি শবের অর্থ প্রাথমিক-ইচ্ছা এবং যত, কিন্ত বিধিবাদে 

“প্রবৃত্তি” শবের অর্থ যত, প্রাথমিক-ইচ্ছা নহে (১)। চিকীর্যা অর্থাৎ 

কাধ্য করিবার ইচ্ছা, প্রবৃত্তির কারণ এবং ইষ্ট-সাধনত্ব ও কৃতি-সাধ্যত্ 

বা কর্তব্যত্ব জ্ঞান চিকীর্যার কারণ; অর্থাৎ কোনও কর্মকে ইঞ্টের 

সাধন বা উপকারা এবং কর্তব্য বণিয়। বুঝিলে এ কাধ্য করিবার নিমিত্ত 
ইচ্ছা অথাৎ চিকীষা হইয়া থাকে বন্বর্গ কাঁমোইশ্বমেধেন যজেত।। 

ইত্যাদি বাক্যই বিধ-বাক্য। ইহার অন্তর্গত “যজেত” এই শের য্জ ঈত, 

এই “ঈত৮ প্রতীয় বিধি-প্রত্যয়। বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বোধ হইলে 

নিযোজ্য-পূরুষকে (২' বজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃন্থ হইতে দেখ! ষাঁয়। সুতরাং 

বিধি-বাক্য শ্রবণেব পরে বজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের প্রথমতঃ 

নিযোজ্য-পুরুষের বৈধ-যস্ঞাদি কর্মে ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্ত্র বা 

কর্তব্তজ্ঞান হহয়া থাকে অর্থাৎ বিধি-বাকে)র দ্বারা প্রথমতঃ নিযোজা. 

পুরুব বুঝে যে দক্ঞান্ি কম সকল ইষ্ট বা অভিপ্রেত ফলের জনক এবং 

কর্তবা কর্শা। ততৎপরে যজ্ঞদি কম্মা করিবার ইচছই! বা চিকীষা হইয়া 

থাকে (৩) ইহা! অবশ্ঠ স্বাণার করিতে হয়। সুতরাং বিধি-বাক্য শ্রবণে 

৯৭৮৯৯৭৯৯১০৯ সি 

(১) বিধিবাদে ইচ্ছা প্রবৃত্তি শবের অর্থ হইলে “ন্বর্গকামোইশ্বমেধেন যজেত” 

ইত্যাদি বিধিবাক্য শ্রবণে জশ্বমেধ মজ্ঞাদিতে উচ্ছ। মাজেই পুরুষ চরিতার্থ হঠত, কিন্ত 
এরূপ বাক্য শ্রবণে পুরুষকে যজ্জাদিতে প্রবৃত্ত ব| বন্তরবান হইতে দেখ যাষ। সুতরাং 
বিধিবদে বিধ্যথ প্রবৃত্বি,_-যত্ু, ইচ্ছ। নহে। 

(২) কর্মে নিযুক্ত ব প্রবৃত্ত হইবার উপঘুক্ত পুরুষকেই নিযোজ্জয ব| প্রবর্ত্য বল! 
হয়। ফল কথা কর্মক্ষম বা কর্মাধিকারী পুরুষই নিযোপ্রয ব! প্রবর্তা হইয়। থাকে। 

হৃতরাং নিষোজ্য, প্রবর্ত্, অধিকার, সমর্থ প্রভৃতি শব ফলত: একার্থেরই বোধক | 

(৩) প্রবুত্তির গ্রতি চিকীর্যা কারণ, চিকীর্ধার প্রতি ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি- 

নাধ্যত্ব বা কর্তব্যত জ্ঞান কারণ অর্থাৎ কোনও কন্মে ইষ্ট াধনত্ব এবং কর্তব্যত-জ্ঞান 
হইলে অর্থাৎ কর্মটীকে নিজের ইষ্ট বা অভিপ্রেত ফলের জনক এবং কর্তব্য বলিয় 
বুঝিলে এ কল্ম-চিকীর্া অর্থাৎ এ কণ্ম করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে। তৎপরে 
পুরুষ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত ব৷ উদ্ভাত হইয়া থাকে । 



পঞ্চম স্তবক। ৩১৯ 
্পস্পিস্পিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পি িশি সাপ স্পি সিসি সি শি সি সি সি স্পা 

বৈধকম্মে প্রথমতঃ হষ্ট-সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্যত্বের জ্ঞান হয় বলিয়া 
এরূপ জ্ঞানের বিষয় ইঠ্ট'সাধনত্ব এবং কৃতি-সাধ্যত্ব বা! কর্তৃবাত্বই বিধি- 
প্রত্যয়ের অর্থ; ইহা প্রাচীনমত। আচাধ্যের মতে ইষ্ট-সাধনত্ব এবং 
কর্তবাত্ব বিধি-ঙায়ের অর্থ নহে , মাপ্ত-পুকষের (১ অভিপ্রায়ই বিধি- 
প্রত্যয়ের অর্থ তাৎপর্গা - ন্বগ্গফলার্থ মশ্বমেধ বজ্ঞ করিবে" “স্বারাজ্য',- 
কামা রাজপেয় যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি নানাবিধ অভিপ্রায় করিয়াই 

বেদ-বক্তা আগ্র-পুরুষ বিভিন্নবূপ অধিকারার নিমিত্ত “ন্বর্গকামোইশ্বমেধেন 

বঙ্গেত” স্বারাজ্যকামো বাজপেয়েন যজেত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিধি-বাক্য 

সকল বলিয়াছেন, স্থতরাং বিধিবাক্য শ্রবণের পরে নিযোজ্য-পুরুষের 

প্রথমতঃ আগ্তাভিপ্রায় ( আপ্ত-পুরষেব অভিপ্রায়) বিষয়ক জ্ঞান 

হইঘা থাকে অর্থাৎ কি অভিপ্রায়ে আন্ত-পুরুষ বেদ বলিয়ছে, প্রথমতঃ 

তাহাই নিযোজ্া-পুরুষ বুঝিয় লয়। তত্পরে গ্যেহেতু স্বর্গাদি ফলের 

শিমিভ যজ্ঞাদি কর্ম করা বেদ-বক্তা আগু-পুরুষের অভিপ্রেত, সেই 

হেতু যজ্ঞা্দি কর্ম সকল, ইষ্ট বা আকাজ্ষিত ফলের জনক এবং 

কর্তব্য-কর্ম্ম” এইরূপ অনুমান হইয়। থাকে ; তৎপরে যজ্ঞার্দি কর্ম 
কারবার নিমিত্ত ইচ্ছা! ( চিকীর্ষা) হয এবং তৎপরেই যজ্ঞা্দি কর্মে 

প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ৷ স্ৃতরাং যজ্ঞা্দিকর্মে ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কর্তব্যত্ের 

অন্ুমাপক আণ্তাতিগ্রায়টী প্রথমতঃ নিযোজ্য-পুরুষ বুঝে বলিয়া 

মাপ্তাতি প্রায়ই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। ইহাই বিচার করিয়! সিদ্ধান্ত করা 

যাইতেছে। 

স্পস্পি সি স্পন্সর সিং 

(১) বাক্যাথ্থের যথার্থ জ্ঞানবান, পুরুষই আপগ্ত। ফলকথা যিনি ভুল বুঝিয়। 
কিংব। মোহ বশতঃ অথ্থব| প্রলোভনের বশবর্তী হইয়। বাক) বলে না, তিনিই আপ্ত। 



৩২৪ কুম্ুমাঞ্জলি-সৌরভ | 
স্টপ সি সি ৯০ ৯ এস সি স্মিস্া্িস্স স্্প সসস 

কর্তীর ধরম কিংবা ধশ্ম করমের | 

করণ-ধরম কিংবা আগু-পুরুষের ॥ ৩৬ 

বিচারিয়া পরিশেষ করিছে তাহার । 

দোষ-হীন অর্থ যাহ সিদ্ধা.ন্তর সার ॥ ৩৭ 

যক্ঞা্দি কর্মম-কর্তার-ধর্ম যে স্পন্দন বা নিযোজ্য-পুরুষের শরীর-ক্রিয়া 

তাহাই বিধি-প্রত্য়ের অর্থ, ইহা কাহারও মত। কেহ বাযজ্ঞাদি কম্মের 

ধন্ম যে ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কর্তব্যত্ব তাহাই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলে। 

কেহ বা করণ যে বিধি-প্রতায়, উহার ধন্-অভিধানামক শক্তি বিশেষকেই 

বিধি-প্রতায়ের অর্থ বলে। আচার্ধ), আপ্ত-পুরুষের অভিপ্রায়কে 

বিধি-প্রত্)য়ের অর্থ বলেন । সুতরাং বিধি-প্রতায়ের অর্থ সম্বন্ধে নান। 

মতবাদ প্রচলিত থাকাতে বিধি-প্রতযয়ের অর্থ কোনটা গ্রাহা, তাহা 

আচার্য বিচার করিয়া পরিশেষ বা নিদ্ধীরণ করিতেছেন । 

ই্ট-হানেরনিষ্টাপ্তের প্রবৃর্ভেবিরোধত; | 
অসত্বাৎ প্রত্যয়-ত্যাগাৎ কর্তৃ-ধন্মো ন সঙ্করাৎ ॥৭মু 

ইষ্ট-হানি, অনিষ্ট-প্রাপ্তি হেতু? অপ্রবৃত্তি-হতৃ, বিরোধ এবং অসন্বহেতু 

কর্তঁ-ধর্ম স্পন্ন, ষত্র, এবং ইচ্ছা বিধি-গ্রত্যয়ের অর্থ নহে। 

ইষ্ট-ভানে ভাদি দোষে হেত স্পন্দন | 

অপ্রবন্তি দোষ হেতু নহেত যতন ॥ ৩৮ 

বিরোধাদি দোষ বশে ইচ্ছা বিধি নয় । 

অসন্ব, গ্রত্য়-ত্যাগ, সঙ্করেব ভয় ॥ ৩৯ 

তাই নহে, বিধি-বাদে বিধি কর্তৃ-ন্ম | 

প্রকাশিত তাবে ক্রামে সিদ্ধান্তের মন্ধ্ম ॥ ২০ 



পঞ্চম স্তবক। ৩২১ 
৪. সিসি সপ সি টি সিসি শি ছি ৯ ৯০ 

কর্তৃ-ধর্ম স্পন্দন বা চেষ্টা অর্থাৎ নিযোজ্য-পুরুষের শরীর ক্রিয়া, 

বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে স্থল বিশেষে ই্-হানি অর্থাৎ প্রবৃত্তির অভাব 
এবং স্থল বিশেষে অনিষ্ট প্রাপ্তি অথাত প্রবৃত্তির আপত্তি স্বরূপ দোষ ঘটে। 
“আত্মানং বিজানীয়াৎ” এই একটা বিধিবাঁক্য, এই বিধি-বাঁকের দ্বার! 
আম্মস্ঞানের নিমিত্ত উপদেশ করা হইয়াছে । এইরূপ বিধি-বাঁক্য শ্রবণে 
নিযোজ্য-পুরুষকে আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত প্রবু ত্ব হইতে দেখা বায়। প্ররূপ 
স্থলে প্রথমতঃ মুমুক্ষু বা মুক্তিকামী ব্যক্তির আত্মজ্ঞানে ই্-সাধনত্ব এবং 
কণুব্যব্ের জ্ঞান হয়, ততৎপরে আত্মস্ঞান-চিকীষা ( আত্মন্জ্ান-লাভেচ্ছা ) 
হইয়া আত্মন্ঞান-লাভের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । ক্ষর্তার ধর্মূস্পন্দন 
বাচেষ্টা দ্বার আত্মন্জান লাভ হয়না অর্থাৎ হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ, 

প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন দ্বার আত্মজ্ঞান হয় না; হৃতরাং একপ বিধি-বাক্য 
স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বার কর্তার ধন্ম-স্পন্নের জ্ঞান হয নাঁ, ইহা অবশ্ঠ 

স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় ও যদ্দি স্পন্দন বা চেষ্টা অর্থাৎ 

কন্তার শরার-ক্রিয়াকেই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ ব। হয়, তবে এরূপ বাক্য 

শবণে আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হইতে পাবে না। বৈধ বিষয়ে 

নর্থ ব্যক্তির প্রবৃত্তি না হইতে পারিলে বক্তার ইষ্ট বা উদ্দেষ্ঠের হানি 

ঘটে, ইহা দোষ । এবং “গ্রামং গচ্ছতি” অর্থাৎ “গরমে গমন করিতেছে”, 

বলি গ্রাম গমনোপষোগী পাদ সঞ্চালন করিয়া স্বরূপ কর্তৃ-ধর্ম-স্পন্দনের 

জ্ঞান হইয়। থাকে । গম--তি--গচ্ছতি, ইহার, তি, প্রত্যয় বিধি-প্রত্যয় 

নহে, কিন্তু এই, তিঃ প্রত্যয়ের অর্থ পাদ-সঞ্চালনরূপ শরীর ক্রিয়া ; এমত 

অবস্থায় স্পন্দন ব! শরীর-ক্রিয় যদি বিধি-গ্রত্যয়ার্থ হয়, তবে এরূপ বাক্য 

শ্রবণে শ্রোতার বিধি-প্রতায়ার্থের জ্ঞান বশতঃ গ্রাম গমনে প্রবৃত্তি হইতে 

পারে; কিন্তু তাহা হয় না । কারণ--উহ1 বিধি-বাক্য বা আদেশ-বাক্য 

নহে) স্থৃতরাং অনিষ্ট-প্রাপ্তি দোষ হয় অর্থাৎ যেরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে 
২১-_ 



প্ সি ্িস্পিসিসিসীিস্টী সিসি পিসি পি িশ্পিস্পিশিশাস্পিস্পি 

৩২২ কুন্থমাঞ্জলি-মৌরভ । 
পাটি | স্পপািপেসপিসপিস্পসসীপিসশসপসি পাটি পপসসিসটাসসিাসিসিপপাস পি সিস্পিসিপিস্টি সিনা াসিশিসলাশি ৩ ৯ 

শ্রুত-বিষয়ে শ্রোতার প্রবৃত্তি হয় না, এরূপ বাক্য শ্রবণে প্রবৃত্ত হওয়ার 

প্রসঙ্গ হয়) ইহা দোষ। স্বতরাং কর্তীর ধর্স্পন্নন বা চেষ্টা অর্থাৎ 

শরীর ক্রিয়। বিধি-গ্রত্যয়ের অথ হইতে পারে না (১)। 

কর্তার ধর্ম, বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে বৈধ-কর্ধে অগ্রবৃত্তির 

প্রসঙ্গ হয় কারণ-_চৈত্রো গ্রামং গচ্ছতি, অর্থাৎ চৈত্র গ্রামে গমন 

করিতেছে, একূপ বাঁকা শ্রবণে “তি” এই প্রত্যয়ের দ্বারা গ্রাম গমনোপ- 

যোগী ঘত্বের জ্ঞান হয় বলিয়া ইহাকেও বিধি-বাঁক্য বলিতে হয়। কিন্তু 

ধ্ররূপ বাক্য শ্রবণে শ্রোতার গ্রাম গমনে প্রবৃত্তি হয় না, এমত অবস্থায় 

বৈধ-কাধ্যে প্রবৃ্তির অভাব শ্বীকার করিতে হয়ঃ ইহা দোষ। 

স্থতরাং কর্তার ধর্ম বিধি-প্রত্যয়ার্থ নহে! 

কর্তার ধর্ম-ইচ্ছ!, বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে বিরোধ, অনত্ব, প্রত্যয়- 

ত্যাগ এবং শঙ্কর দোষ ঘটে। কারণ--বিধি*প্রত্যয়ার্থের জ্ঞান হইলে 

ইচ্ছা, অর্থাৎ বৈধ-কর্ম্ম-চিকীর্য! হয়, তৎপরে চিকীর্ধা দ্বারা বৈধ-কম্মে 

প্রবৃত্তি হয়। ন্ুুতরাঁং বৈধ-কর্মে প্রবৃত্তির নিব্বাহক চিকীর্যার উৎপত্বিতে 

বিধি-প্রত্যয়ার্থ ব্ষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করিতে হয়। এমত 

অবস্থায় ইচ্ছা বা চিকীষা বদি বিধি প্রত্যয়ের অর্থ হয়ঃ তবে চিকীষাই 

বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিবয়ক জ্ঞানের বিষয় বলিয়া চিকীর্ধাকে বিধি-প্রত্যয়ার্থ 

বিষয়ক জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়। তাৎপর্য --চিকীর্ষা বিষয়ক জবান 

মানস-প্রত্যক্ষের স্বরূপ বলিয়। এবং প্রতাক্ষে বিষয় কারণ বলিয়৷ পরম্পরের 

উৎপত্তিতে, পরস্পরের অপেক্ষ! অর্থাৎ চিকীর্যার উৎপত্তিতে বিধি-প্রত্যায়া্ 

বিষয়ক জ্ঞানের 'অপেক্ষা এবং বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তিতে 

(১) আত্মাই করা, স্পন্দন বা শরীর ক্রিয়। সাক্ষাৎগাবে আত্মতে থাকে না, 

তথাপি আত্ম। শরীর ক্রিয়র জনক বলিয়। জনকতা সম্বন্ধে উহ! আত্মাতে থাকে। 

এইরূপ অর্থেই স্পনদনকে কর্তার ধর্ম বল! হইয়াছে । 
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চিকীর্যার অপেক্ষা স্বীকার করিতে হয়। স্থতরাং অন্টোন্তাশ্রয় হয়, 
অর্থাৎ নিজের উৎপত্তিতে স্বাপেক্ষিত বস্তুর অপেক্ষা স্বীকার করা হয়, ইহ! 
দৌষ। তাৎপর্য -উৎপত্তিযোগ্য সন্ত, উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত অসৎ, 
উৎপন্ন হইলেই বন্ত সদ বা প্রতিষ্ঠি হয় এবং তদ দ্বারা অন্ত কোনও 
বস্তুর সম্ভবপর হয়। এমত অবস্থায় বস্থর উৎপত্তিতে স্বাপেক্ষিত-বস্তর 

অপেক্ষা স্বীকার করিলে নিজের উতৎপন্তির পূর্বে সাপেক্ষিত বস্তটী অসৎ 

বলিয়৷ কারণাভাব বশতঃ নিজের উৎপান্তরই ব্যাঘাত হয় (১)। স্বতরাং 

বিরোধ বা অন্টোন্তাশ্রয় দোষ হয় বালর। ইচ্ছা ব! চিকীর্ষ! বিধি-গ্রত্যয়ের 

অর্থ নহে। 

বিধি-প্রতায়ার্থ-ইচ্ছার অর্থাৎ বৈধ-কর্ম-চিকীর্ধার জ্ঞান, মাঁনস- 

প্রতাঙ্গের স্বরূপ স্বীকার করিলে বিষয় গ্রন্যক্ষের কাঁবণ বলিয়া কথিত 

রূপ অন্ঠোন্তাশ্রয় দোষ হইতে পাবে; কিন্তু বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারাই 

বিধি-প্রত্যয়ার্থ-চিকীর্যার জ্ঞান হয়, স্বাকার করিলে উহা শব্দ-জন্য অর্থাৎ 

শাব্দ-বোধ বলিয়া! এরূপ জ্ঞানে চিকীর্ধাকে কাঁরণ বলিতে হয় না .২), 

সুতরাং অন্যোন্তাশ্রয় দোষও হয় না অর্থাৎ নিজের উৎপত্তিতে স্বাঁপেক্ষিত- 

বস্তুর অপেক্ষা স্বাকার করিতে হয় না। এই নিমিত্ত দোষাস্তর দেওয়া 

সি 

(১) ঘটের উৎপত্তিতে দণ্ডের অপেক্ষা আছে, দণ্ড ব্যতীত ঘট হয় না, দণ্ড, 

ধটের কারণ; এমত অবস্থায় যদি দণ্ডের উৎপত্তিতে ঘ:টর অপেক্ষা স্বীকার কর! হয়, 

অর্থাৎ ঘটকে কারণ বল! হয়, তবে দণ্ডের উৎপাত্তর পূর্বে দণ্ডের অভাব বশতঃ ঘট 

হইতে পারে না বলিয়। ঘট দণ্ডের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না । দণ্ডের উৎপত্তির 

ব্যাখাত হইয়। পরে । ইহ! উৎপত্তি গত অন্যেগ্াশ্রয় দোঁষ। 

(২) প্রত্যঙ্ষেই ব্যয় কারণ) শব-জন্য বোধে বিষয় কারণ নয়। যেহেতু শবের 

ছার। চিরাতীত বন্তরও জ্ঞান হয়। আমরা ইতিহাস পাঠে অনেক প্রাচীন ঘটনা 

দানিয়! থাকি। 
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যাইতেছে-_-অসত্ব হেতু। তাৎপর্য বৃত্তির প্রৃতি চিকীর্ষা কাঁরণ অর্থাৎ 

প্রবৃত্তির অব্যবহিত পুৰ্বক্ষণে চিকীর্যা থাঁকিণেই প্রবৃত্তি হইয়। থাকে 

প্রবৃত্তিতে চিকীর্যা বিষয়ক জ্ঞানের 'আবশ্তকতা নাই। চিকীর্ষা? বিধি- 

প্রত্যয়ের অর্থ বটে, কি বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা চিকীর্য| না হইয়। চিকীষাব 

জ্ঞান মাত্র হয়, ইহা স্বীকার করিলে চিকীর্যার জ্ঞান কালে চিকীর্ষা 

অবিষ্ভমান বলিয়া বিধি-গ্রত্যয়ের দ্বারা প্রবর্ত্য-পুরুমের বৈধ-কর্মম-প্রবৃত্তি 

/ ক্সম্তব হয়। সুতরাং ইচ্ছ! বা! চিকীর্ষা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নয়। 

বিধি-বাঁক্য শ্রবণে বিধি- প্রত্যয়ের দ্বারা প্রথমতঃ এবপ্তা-পুরুষের 

বৈধ-কর্ম-চিকীর্ষা হয়, ততপরে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারাই স্বার্থ চিকীর্ধার জ্ঞান 

হয়, এইবপ স্বীকার করিলে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয় না। স্তরাং দৌবা- 

স্তর দেওয়া যাইতেছে---প্রত্যয়-ত্যাগ হেতু ; তাৎপর্ধ্য- বিধি-প্রতীয়েব 

দ্বারা বৈধ-কর্মন-চিকীর্ষ। হয় স্বীকার কবিলে এ চিকীর্যার দ্বারাই পুরুষের 

বৈধ-কর্মে গ্রবৃত্তি সম্ভবপর হইতে পারে বিধি-গ্রতায়ের দ্বারা স্বার্থ- 

চিকীর্ষ! বিষয়ক জ্ঞানের আবগ্তকতা থাঁকে না । কিন্তু বিধি-বাকা এবণে 

বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে, অথচ অনাবশ্তক বলিয়া উহা 

অস্বীকার করিতে হয়। সুতরাং প্রত্যয়ের অর্থাৎ বিধি প্রত্যয়ের দ্বারা 

যেজ্ঞান হয়, উহার পরিত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, ইহ! দোষ। সুতরাং 

ইচ্ছা বা! চিকীর্ষ। বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নহে। 

“সুখই চরম ফল” অর্থাৎ জীবের স্বাভাবিক অভিলফিত বস্ত ; ভীব, 

স্বভাঁবতঃই সুথের অভিলাষ করিয়া থাকে । বৈধ-যজ্ঞাদি কর্ম করিলে 

কর্মকর্তার স্বর্গাদি সুখ হয়। মুখের ইচ্ছা করিয়া সমর্থ ব্যক্তি যক্তাদি- 

কর্মের অনুষ্ঠান করিয়। থাকে । নুখেচ্ছাই বিধি-প্রত্/য়ের অর্থ; বিধি- 

বাক্য-শ্রবণে প্রথমতঃ সুথেচ্ছার জ্ঞান হয় অর্থাৎ “আমার স্ুথ হউক” 

এইরূপ যে সুখ বিষয়ক ইচ্ছা) “তাহ! আমার হইতেছে” এইরূপ নিশ্চয় 
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হয় ; তৎপরে এ জ্ঞান ব! নিশ্চয়ের দ্বারা বৈধ-কর্্ম চিকীর্য! হইয়া (১) 

বৈধ-কর্শে প্রবর্তয-পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, এরূপ বঙ্গিলে পূর্ববোক্তরূপ দোঁষ 
হয় পা, সৃতরাং দোষান্তর দেওয়। বাইতেছে_-সঙ্কর হেতু অর্থাৎ অন্যথাসিদ্ধ 
হেতু ; তাত্পর্যয__স্খেচ্ছ! বিষয়ক জ্ঞান হইলে স্ুখার্থির সুখের উপায়ভূত- 
কর্ম বিষয়ক চিকীর্ষা হয় বটে, কিন্তু কর্মে সখের উপায়ত্ব বা স্ুথ স্বরূপ 

ইঠের সাধনত্ব জ্ঞান অর্থাৎ “এই কর্ধের দ্বারা আমার সুথ-হইবে” ইত্যাদি 

রূপ নিশ্চয় না হইলে কর্ম-চিকীষা হয় না বলিয়া কর্ম-চিকীর্ধার প্রতি 

কর্মে ইষ্ট-সাধনত্ব জ্ঞানকেই কারণ বলিতে হয়; গৃতরাং সথেচ্ছ! জ্ঞান 

অগ্তথা সিদ্ধ । অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্ম স্থলে এরূপ স্ৃথেচ্ছাজ্ঞান না থাকিলেও 

কর্মে সামান্ততঃ ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান হইয়াই পুকষের কর্ম-চিকীর্যা হইয়া 

থাঁকে বলিয়া সামান্যতঃ কর্মে ইষ্-সাধনতা জ্ঞানকেই কর্্ম-চিকীর্ষার গ্রৃতি 

কারণ বলিতে হয়। এরূপ স্থলে স্থুখেচ্ছার অভাব বশতঃ ম্থেচ্ছা 

বিষয়ক জ্ঞান হয় ন। বলিয়া উহা! কন্মর-চিকীর্ধার কারণ হইতে পারে না। 
এমত অবস্থায় ইচ্ছা বা! চিকীর্ধা এবং সুৃখেচ্ছা বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে 

পারে না। সুতরাং পুরুষের ধর্ম্পন্দ, যত্র, ইচ্ছা, ইহার কোনটাই 

বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নহে। 

পু--প্রযত্ব বিধির অর্থ, প্রযত্-বিজ্ঞান | 
প্রবৃত্তির হেতে হক শুন, মতিমান্ ॥ ৪১৯ 

(১) সুখস্বরূপচরম ফল বিষয়ক ইচ্ছার জ্ঞান চিকীর্যার কারণ নয়, এরূপ ইচ্ছাই 

কারণ। যেহেতু চিকীর্ষ। উপায়েচ্ছ। বলিয়াই ফলেচ্ছ! ( স্থবেচ্ছা ) চিকীর্ষার কারণ। 

লোক ফলাকাও্ষী হইয়াই উপায়ান্বেষণ করিয়া থাকে । এমত অবস্থায় সখ স্বরূপ চরম 

ফলেচ্ছ। বিষয়ক জ্ঞানকে চিকীর্যার কারণ বল! ভ্রান্তের কথা। কিন্তু ইহ। স্বীকার 

করিয়়াই দোষ দেওয়। যাইতেছে । 



৩২৬ কুঈাঞালি-সৌরত | 

আখ্যাতের ফন্রার্থভা পাইলে কোথায় । 

»্নুকুল-ক্রিয়। মাত্র জাখাতে বুঝায় ॥ ৪২ 

“রথোগচ্ছাত ' দৃষ্টান্ত প্রতাক্ষ সবার | 

ক্রিয়া বিনে “ন্তব শা কর্তৃত্ব তাহাব ॥ ৪৩ 

যত্রই বিধি লিঙ. প্রত্যয়ের দর্থ; লট্ প্রভৃতি আখ্যাত প্রত্যয়ের দ্বার! 

ধাত্বর্থের অনুকূল ব্যাপার মাত্রে- জ্ঞান হইয়া থাকে । “রথোগচ্ছতি” 

( রথ, চলিতেছে ) ইহাই দৃষ্টান্ত ' এস্কলে রথই “গম” ধাতুর অর্থ-গমন 

ক্রিয়ার কর্তা । রথ অচেতন ব“. “হার প্রবত্ব অসম্ভব; সুতরাং ধাত্বর্থ- 

গমন ক্রিয়ার অনুকূল বা।পাব “: ক্রিঞ। যুক্ত বলিয়াই রথ গমন- 
ক্রিয়ার কর্তা । 'অর্থাৎ এরূপ %.১ গমনেব অনুকুল ব্যাপার বা রথের 

স্পন্দনই রথের কর্তৃত্ব । সুত:। ধাত্র্থের অনুকূল ব্যাপার মাত্রই 

সামান্গতঃ আখাত-প্রত্যয়ের অণ । গ্রযত্, 'আধ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে 

রথে তাদশ প্রযত্রেব 'অভাববশ€* এগ কর্তা হইতে পারে না) প্রযত্। 

সামান্ততঃ আখ্যাতের অর্থ নহে এমত অবস্থায় যত, বিধি-প্রতায়ের 

অর্থ হইলেও ক্ষতি নাই অর্থ:ৎ পূর্বোক্তরূপ দোব হয় না; অর্থাৎ 

গ্রামংগচ্ছতি” (গ্রামে গমন ক্তেছে) ইত্যাদি স্থলে “তি” এই 

আখ্যাত-প্রত্য়ের দ্বার! বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ-প্রধত্বের জ্ঞান হয় না বলিয়াই 

এরূপ বাক্য শ্রবণে শ্রোতার গ্রাম গমনে প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ হয় না; এ স্থলে 

গ্রাম গমন শ্রোতার বৈধ হয় না। 

উ-_কৃতাকৃত বিভাগেন কর্তৃ-রূপ ব্যবস্থা । 
যত্ুএব কৃতিঃপুর্ববা পরন্মিন্ সৈব ভাবনা ॥৮যূ- 

কৃত এবং অকৃত বিভাগের (ব্/ণহারের ) দ্বার! কর্তৃরূপের ( কর্তৃত্বের ) 

ব্যবস্থা! (নিদ্ধারণ ) হেতু যন্্ই কৃতি অর্থাৎ “ক” ধাতুর অর্থ। এবং 



পঙ্কম স্তবক। ৩২৭ 
সপ সি 

পরবর্তী ফলে সেই পূর্বা-কৃতিই ভাবনা (অর্থাৎ আখ্যাত-প্রতায়ের 

শক্যার্থ)। 

সি 

উ--কৃত-ঘট, নহে পট, এই বাবহাঁর | 
কর্তৃরূপ-“কৃ” ধাতর্থ, কর্তা কুম্তকার ॥ 88 

সন্ধান করিয়া বুঝ। কৃতি, যত্বু এক। 

আখ্যাতের যত্তবীর্থতা, নাই ব্যতিরেক ॥ ৪৫ 

ফলের সাধনীভূত প্রকৃষ্ট যতন। 
ভাবনা নামেতে খ্যাত এই নির্ববচন ॥ ৪৬ 

তাইত আখ্যাত নহে “কৃ” ধাতু পর্য্যায় । 

যেহেতু প্রকষ্ট-বত্বু মাখ্যাতে বুঝায় ॥ ৪৭ 
“কুন্তকাঁর ঘট প্রস্তত করিতে পারে, পট প্রস্তত করিতে পারে না” 

এইরূপ সার্বজনীন-ব্যবহার বশতঃ কর্তার রূপ অর্থাৎ কর্তৃত্ব “কৃ” ধাতু 

দ্বারাই নিষ্ধারিত হয়। “কৃ” ধাতুর অর্থ-ত্ব, সুতরাং যত্ই কর্তার রূপ বা 

কর্তৃত্ব, অর্থাৎ কর্তার অসাধারণ-ধর্ম। পক” ধাতুর অর্থ-যত্বই কর্তীতে 

বিহিত-আধ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ। ধাত্বথের অন্কুল ব্যাপার, কর্তার 

রূপ বা কৃত্ব অর্থাৎ কর্তার অসাধারণ-ধর্্ম নহে। তাহা হইলে 

“কু” ধাতু দ্বারা উহার নিশ্চয় করা যাইতে পারে না) যেহেতু 

ধাত্র্থের অনুকুল-ব্যাপার “কৃ” ধাতুর অর্থ নয়) “ক” ধাতুর অর্থ 

যতু। এখন আপত্তি হইতে পারে যে এরূপ হইলে আখ্যাত-প্রত্যয় 

মকল পৃ” ধাতুর পর্য্ায়-তুক্ত নহে কেনঃ তছৃহরে ইহাই বক্তব্য 
যে, যত আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ হইলেও সামান্যতঃ যত্ব আখ্যাত- 

প্রত্যয়ের অর্থ নহে, ফলের সাধনীভূত অর্থাৎ কাধ্য সম্পাদনের 

উপযোগী প্রত্ব বা যত্র বিশেষই মাথ্যাঁত-প্রত্যয়ের অর্থ, যাহার অপর 



৩২৮ কুস্মাঁঞলি-সৌরভ। 
২৮০৮ সি পি ০০১ সি পপি িসিস্টি পি সিসি স্পা সিসি সিশসিশসিস্পাসি সিসি স্পিস্পিস্পিস্সিস্পিস্টিস্মিসটিস্িসিপসিপাস ০০৯৭০২০০০ হেয় টির বি হাহ 

নাম-*ভাবনা” ; আর সামান্ততঃ যন্ত্র মাত্র “ক” ধাতুর অর্থ, স্থৃতরাং 
আধ্যাত-প্রতায় সকল “ক” ধাতুর পর্যায় ভুক্ত নহে। তবে প্রকৃষ্ট যঃ 
বা ভাবনা, “কু” ধাতুর অর্থ মধ্যে গণ্য বলিয়! “ক” ধাতুর দারা সামান্তঃ 

'আধ্যাত-প্রত্যয সকলের অর্থ-প্রকাশ করা হইয়। থাকে । ১। এখন 

কথা হইতে পারে ষে তাহ! হইলে “রথোগচ্ছতি” (রথ গমন করিতেছে) 

এই স্থলে রথে গমন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সম্ভবপর হয় কিরূপে? রথের প্রঘত 

নাই, রণ অচেতন-বন্তু, তদৃত্বরে বক্তব্য এই যে, এব্ধপ স্থলে রথ গমন- 

ক্রিয়ার কর্তারূপে উপঢরিত মাত্র হইয়া থাকে; রথে গমন-ক্রিয়াব 

বাস্তবিক কর্তৃত্ব নাই । মর্থাৎ 'আথ্যাতের শক্যার্থ যে কর্তৃত্ব বা গ্রদ 

বিশেষ, উহা রথে নাই । এরূপ স্থলে আখ্যাতের লক্ষণাবুত্তি দ্বারা 

গমনের অনুকূল ক্রিয় মাত্রের উপাস্থৃতি হয় বঙ্গিয়া রথকে গমনের কন্ত। 

রূপে ব্যবহার করা হয় দাত্র। শীবূপ স্থলে রথের কর্তৃত্ব, ওপচারিক ব] 

লাক্ষণিক | 

পু-__মনুকুল ক্রিয়। মাত্র আাখ্যাতের সার। 

“কৃ” ধাতুর অর্থ-মত্্র, মাঁক্ষেপে প্রচার ॥ ৪৮ 

“রথোগচ্ছতি” প্রভৃতি স্থলের দৃষ্টান্তে ধাতর্থের অনুকূল ব্যাগারহ 

সামান্ততঃ আখ্যাত প্রতায়ের অর্থ । তবে পূর্বোক্তরূপ “কৃত এবং অক্কত' 

ব্যবহারের দ্বার! প্রস্তর যে জ্ঞান হয়, তাহা “ক” ধাতুর শক্যার্থ বলিয়া 
সস 

(১) সামান্য-বাচক-শবের বিশেধার্থ-বৌধকত্ব প্রসিদ্ধ । সামান্যতঃ ঘট অথ ঘট 

মাত্র “ঘট” শব্দের অথণহইলেও জল আনিবার নিমিত্ত কাহাকেও “ঘট নিয়ে এস 

আদেশ করিলে নিযোজ্যব্যক্তি ছিদ্রেতর ঘটই জানিয়। থাকে; স্ৃতরাং এরপ স্থলে 

সাঁমান্ত বাচক-“ঘট” শব্দের দ্বারাই ছিদ্রেতর ঘটের জ্ঞান হয়, ইহা অবশ্য ম্বীকাধয। 

এইরূপ “কৃ” ধাতুর সামান্যতঃ যত্ব অর্থ হইলেও “কৃ” ধাতু দ্বারা আখ্যাভা প্রকষ্- 

যত্্ের জান হইতে পারে। 



পঞ্চম স্তবক। ৩২৯ 
৭৯ ৯৮-৯৯ তি িসিসিপাসি সিসি ৯ 

বির ট্রাটা হি র্যা 

নহে, উহা! আক্ষেপের দ্বার! হইয়। থাকে, কারণ - প্রত্যঞ্চতঃ দেখ৷ যাঁয় যে 

পাঁচক অগ্ঠি জালিতেছে, চূল্লীতে পাকপাত্র স্থাপন করিতেছে, সুতরাং 

পাককার্ধ্য স্থলে এ সকল ক্রিয়া বা ব্যাপার যুক্ত বলিয়াই পাঁচক পাক- 

কার্যের কর্তা । এমত অবস্থায় “চৈত্রঃ পচতি” ( চৈত্র, পাক করিতেছে ) 

বলিলে আখ্যাত-“তি” প্রতায়ের দ্বারা পাককার্যের অনুকুল ব্যাঁপারেরই 

অর্থাৎ পাককাধ্যোপযোগি-অগ্রি-প্রজালন প্রভৃতি ব্যাপারেরই জ্ঞান হয়, 

সুতরাং এরূপ স্থলে এ নকল ব্যাপারই খ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা অবপগ্ 

বাকায্য | তবে যে এরপ স্থলে কর্ভাতে প্রযত্রের জ্ঞান হয় অর্থাৎ "চৈত্র 

পাক করিতেছে” ইত্যাদি রূপ জ্ঞান হয়, তাঁহ! পরে আক্ষেপ বা অনুমান 

প্রমাণের সাহাব্যে হইয়। থাকে | এরূপ স্থলে অনুমানের আকার-“চৈত্র। 

পাককার্যের অনুকুল প্রঘত্রবান্, (অর্থাৎ চৈত্র পাক করিতেছে) পাক 

কার্যের অনুকূল ব্যাপার যুক্ত হেতু” । এই স্থলে পদ্দ-চৈত্র, সাধা 

পাককাধ্যোপযৌগি-প্রযনর, হেতু-পাককায্োপযোগি-ব্যাপার, এইরূপ সর্বব্র 

আখ্যাত প্রতায়াস্ত বাক্য স্থলে বুঝিয়া লইতে হইবে । 

উ-_ভাবনৈব যত্রীত্ৰা সর্ববাখ্যাতস্ত গৌচরঃ। 

তয়! বিবরণ-ধোব্যাদাক্ষেপানুপপর্ভিত? ॥৯মু 

যন্ত্রের স্বরূপ ভাবনাই আখ্যাত-প্রতায় সকলের অর্থ। সেই “ক” 

ধাতুর দ্বারা বিবরণের ধৌব্য হেতু, এবং আক্ষেপের অন্গুপপঞ্তি হেতু । 

উ-_আখ্যাতে প্রযত্র-আাত্মা-ভাবনা নিশ্চর | 

বিবরণে “কৃ” ধাতুর যেহেতু প্রত্যয় ॥ ৪৯ 

অনুকল-ক্রিয়া-যোগ ব্যভিচারী ঝলে। 

আক্ষেপের অসম্তব জানিবে সকলে ॥ ৫০ 

“পচতি” র বিবরণ “পাকং করোতি”; এই বিবরণের দ্বারাই "তি” 



৩৩৪ কুন্ুমাপ্তলি-সৌরভ | 
৯০৯৯ সি টিসি সস সরস 

র অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে । স্ৃতরাং “কু” ধাতুর অর্থই আখ্]াত- 
প্রত্যয়ের শক্যার্থ। নতুবা “কক” ধাতু দ্বারা আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ-প্রকশ 

করা যাইতে পারে না । বিশেষতঃ পূর্বোক্করূপ আক্ষেপ বা অনুমানের 

দ্বার যে কর্তাতে প্রযত্রের জ্ঞান হয় বলা হইয়াছে, তাহাঁও সঙ্গত নভে; 

কারণ-_ চৈত্রের পাককাধ্য স্থলে কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যেও পাঁককার্যোপযোগী 

ব্যাপার বা ক্রিয়া আছে, ইহ! প্রতাক্ষ-সিদ্ধ, কিন্ত কান্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যে 

প্রযত্ব নাই । এমত অবস্থায় পূর্ববপক্ষোক্ত পাককার্যোপযোগী-ব্যাপার 

স্বরূপ হেতুটী কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যান্তর্ভাবে সাধা-প্রযত্রের বাভিচারী। 

সতরাং এইরূপ ব্যতিচারী হেতু দ্বারা অনুমানের সাহায্যে কর্তার মতন 
সিদ্ধ হইতে পারে ন।। অত:ব “পচতি” বলিলে প্রথমতঃ শবের দ্বারা 

পাক কারধ্যের উপযোগী-ব্যাপারের জ্ঞান হইয়া পরে আক্ষেপ ঝা 

অনুম।নের সাহাধ্যে কর্তীতে প্রযত্ববন্তা অনুমিত হয় ইহা বলা বায় না। 

তবে রথ প্রন্ভৃতি অচেতন-বস্ত বলিয়া “রথোগচ্ছতি” গ্রভৃতি অচেতন কর্তৃ- 

বোধক বাক্য স্থলে এ সকল কর্তাতে প্রঘত্ন বাধিত বলিয়। অগত্তা 

'আখ্যাতের লক্ষণ! বৃত্তি স্বীকার করিয়া কর্তৃত্বের উপপত্তি করিতে হয়। 

অর্থাৎ এঁরপ স্থলে ধাত্বর্থের অনুকূল ক্রিয়া আখ্যাত-প্রত্যয়ের লাক্ষণিক 

অর্থ, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ধাত্বর্থের অনুকূল ব্যাপার 

আখ্যাত-পত্তায়ের শকার্থ, ইহা বলা অসঙ্গত। 

পু-বিবরণে আখ্যাতের কর্ত-অবগতি। 

আখ্যাতেব হউক্ তাই কর্তাতে শকতি ॥ ৫১ 

“পচতি”র বিবরণ বা ব্যাথ্য/ “পাঁকং করোতি”” ইহা দ্বারা বেবপ 

পাক কার্ষোর অনুকূল প্রবত্ধ বা কর্তৃত্বের জ্ঞান হয়, তদ্রুপ তাদৃশ প্রযরবান্ 

বা কর্তার ও অবগতি (জ্ঞান) হইয়া থাকে। সুতরাং কর্তাতেই লট, 

প্রভৃতি আখ্যাতের শক্তি স্বীকার করা আবশ্তক। অর্থাৎ কর্তাই 
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আখ্যাত-প্রতায়ের পক্যার্থ উহা বলাই মঙগত। কর্তৃত্ব আখথ্যাত-প্রত্যয়ের 

শক্যার্থ নহে, শক্যতার অবচ্ছেক মাত্র । 

উঃ-_আক্ষেপ-লভ্যে সংখ্যেয়ে নাভিধানম্য কল্পনা 

ংখ্যেয় মাত্র লাভেতু সাকাকঞ্জেন ব্যবস্থিতিঃ ॥১০মু 
আক্ষেপ (অনুমান) ল্য সংখ্যেয়ে (সংখ্য। বিশিষ্টে) অভিধানের 

(শক্তির) কল্পনা হইতে পারে না। সংখ্যেয মাত্রের লাঁত হইলেও 

সাকাজ্জ-হেতু (ভাবনা সাকাজ্ষ বলিয়া ) ব্যবস্থিতি ( সংখ্যার অগ্গয়ের 

নিয়ম )। 

উঃ-_আক্ষেপলভা-সংখ্েয়ে নহে ত শকতি। 

আনন্য-লভা-শব্দার্থ, এই ত যুকতি॥ ৫২ 

প্রথমান্ত পদে হয় উপম্থতি যার। 

আখ্যাতার্থ-বিশেষাত্ব তাহাতে প্রচার ॥ ৫৩ 

আ.ক্ষেপ-লভাত্ব তার সংখ্যন্বয়ে মন্্ন। 

সংখ্যয় ূপেঠে লক কর্তা কিংবা কর্ম ॥ ৫৪ 

আখ্যাতার্থ ভাবনার নন্বয়ের বলে। 

খখ্যার অন্বয় হয়, বুবাবে কৌশলে ॥ ৫৫ 

আক্ষেপ--সাঁকাজ্য শব্ধান্তর কিংবা অনুমান । সংখ্যের-বস্ত অর্থাৎ 

বেবস্ত্র, আখ্যাত-প্রতায়েয় অর্থ যে সংখ্যা তন্ধারা বিশেষ্য বা বিশেষিত 

হইবার উপযুক্ত, তাহা, আক্ষেপ-লাভ্য অর্থাৎ বিবরণ-শব-লত্য, অথবা 

অনুমান-গভ্য ; সুতরাং সংখ্যেয-বস্ত, অন্ত-লভা, অর্থাৎ বিবরণাদি-লভ্য 

বলিয়! সংখ্যেয়-বস্ততে আখ্যাত-গ্রতায়ের শক্তি স্বীকার করা যায় না। 

যেহেতু যাহ। অনন্ত-লত্য অর্থাৎ অন্ের দ্বারা লভ্য বা জ্ঞাত হওয়ার অযোগা, 
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তাহাই শবের শক্যার্থ হয় (১)। পরতথমান্ত « পরনের দ্বার যে বস্তুর 

উপস্থিতি বা ক্ষরণ হয়, এরূপ বস্তুতে যদি আখ্যাত-প্রত্যয়াথের বিশেষত! 

থাঁকে, অর্থাৎ এরূপ বস্তু যদি আখ্যাত প্রত্যয়ামর্থের দ্বারা বিশেষিত 

হওয়ার উপযুক্ত হয়) তবে এরূপ বস্ত্র আক্ষেপ-লগ্ডাত্রই অর্থাৎ দাঁকাজ্জ- 

প্রথমীস্ত পর্দের দ্বার। অথবা অন্মান প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হওরাব 

উপযুক্ততাই এরূপ বস্তুতে আখ্যাত-প্রতায়ার্থ-সংখ্যার অনয়ের মনন বা 

হেতু । অর্থাৎ আক্ষেপলভা এররূপ-বস্থতে আখ্যাত-প্রতায়ার্থসংখ্যাব 

অনয়বোধ হইয়। থাকে 1৫ এমত অবস্থায় কর্ত-বাঁচ্যে বিহিত আখান- 

প্রনায় স্থলে কর্তৃ-বস্থ এবং কর্থ-বাঁচো বিহিত আথ্যাতি-প্রত্যয় স্তলে কর্ধা- 

বন্দ 'আখ্যাতপ্রত্য়ার্থের দ্বারা বিশেষ্য এবং প্রথমান্ত-শব লভ্য বিয়া 

সংখ্যেয়রূপে অন্নিত হওয়ার উপযুক্ত, যেহেতু যেখানে আখ্যাতগ্রন্থায়ার্ 

ভাবনা বা প্রধস্রের অন্নয় (সম্বন্ধ) থাকে সেই স্তলেই আখ্যা ত-গ্রতায়ার্থ- 

সংখ্যার 'অনয় বা স্ঘন্ধ'থাকে, ইহাই নিয়ম । : প্রথমাস্তশব-লভ্য বস্থতেই 

'আখ্যাত প্রতায়ার্ঘ-ভীবন! বা প্রধত্ের অগয় হইয়। থাকে । স্থৃতরাং উহাতেই 

আথ্যাত-প্রতায়ার্থ-সংখ্যার অন্বয় স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় 

“পক করোতি” ইহা “পচতিব” বিবরণ হইলেও এবং ইহা দ্বারা কনা 

অবগত হইলেও কর্তা অন্ত-লভ্য অর্থাৎ কথিতরূপ নিয়ম-লভ্য এবং 

প্রথমান্ত-পদ-লভ্য বলিয়! উহাকে আথ্যান-প্রত্যয়ের শক্যার্থ স্বীকার 

কৰা বায় না(২)। কর্তার অসাধারণ ধর্ম্-কর্ৃত বা প্রযত্তই (ভাবনা ই 
স্পেস পি 

(১) “'অনন্যলভা শব্দার্থ” মীমাংনাদর্শন । 

(২) সংখ্যা এবং ভাবন! ব! প্রযত্র উভয়ই মাখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ; সুতরাং উহার! 

একই শের অর্থ বিয়। যেখানে একটার অয় স্বীকার করিতে হইবে, তখায়ই অপরটার 
] 

অনয় স্বীকার করিতে হয় ইহাই নিয়ম | যে বস্ত প্রথমান্ত পদের দ্বারা উপস্থিত হয়, 

তাহাতেই সংখ্যার অনয হইয়। থাকে । সুতগ্নাং ধরপ নিয়ম বা অনুমান প্রমাণের বে 



পঞ্চম স্তবক । ৩৩৩ 
চি স্পিসপিসিস্পিপস্পািস্পিসপিসপি 

আঁখ্যাত-প্রত্যয়ের শক্যার্থ; এইরূপ কর্ম-বিহিত আখ্য|ত-প্রত্যয় গলে 

কর্মত্ই আখ্যাত প্রত্যয়ের শক্যার্থ। উদ্াহরণের দ্বার বিশদ কর! 

বাইতেছে পচ+ “তি”-_«পচতি? “তি” আখ্যাত লট বিভক্তির 

পরন্ৈপদের এক বচন। “পচ” ধাতুর অর্থ পাঁক, “পচতি' বলিলে 
এক জন পাক-কর্তার জ্ঞান হইয়া থাকে । এইরূপ “পচ৮+তস্”_ 

“পচতঃ” বলিলে ছুই জন পাক-কর্তার জ্ঞান হইয়! থাকে, “পচ,4 “অন্ত 

“পচন্তি” বলিলে ছুই এর অধিক পাক-কর্তার জ্ঞান হইয়া থাকে । 

এইরূপ অন্ান্ত আখ্যাত- প্ত্যয স্থলে বুঝিতে হইবে। (১) সুতরাং 

“তি” "তিন্"? “অন্তি” প্রভৃতি কর্ত-বাচ্যে বিহিত আখ্যাত প্রত্যযেব অর্থ- 

ভাবনা বা প্রধত্র এবং যথাক্রমে একত্ব, দ্বিত্ব, বহুত সংখ্য। । এমত 
পিপি 

সংখ্যার অন্থয়িতেই আখ্যাত-প্রত্যয়ের অথ-ভাবনার অন্বয়-বোধ সম্পন্ন হইতে পারে 

বলিয়। ভবন! বিশিষ্টে অর্থাৎ কর্তাতে আখ্যাত প্রত্যয়ের শক্তি স্বীকার করিবার 

আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ সংখ্যেয়-বস্ত অন্য-লভ্য / প্রথমান্ত শব্ধ এবং জন্ুমান 

লভ্য ) বলিয়। উহা শক্যার্থ হইতেই পারে না| “চৈত্র; পচতি" বলিলে “ত্র”, 

এই প্রথমান্ত পদের অথচৈত্রেই আব্য।ত “তি”? প্রভায়ের অথ একত্ব সংখ্যার অন্বয় 

হইয়া থকে, ইহাই নিয়ম, সৃতরাং ভাবনা ও এ “তি” প্রত্যয়ের অথ” বলিয়৷ একত্ব 

নংখ্যার অন্য়ি-চৈত্রেই উহার অনুয় হইবে, ইহাও নিয়ম, হৃতরাং “যে যে সংখ্যার অন্গয়ি- 

সেসেই ভাবনার অন্বয়ি, এইরূপ নিয়ম বা অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রথমান্ত পদোপস্থিত- 

চৈত্রেই আখাতাথ-ভাবন। ব। প্রযত্বের জ্ঞান সম্পন্ন হয়, সুতরাং প্রযত্ববানে শক্তি 

স্বীকার কর! জনাবশ্ক | ভাবন!| ব! প্রযত্রই আধ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ । 

(১) পচ+তে-্পচ্যতে, “তে” কর্ম-বিহিত আখ্যাতে লট বিভক্তির আত্মনে 

গদের এক বচন। "“পচ্যতে” বলিলে পাক-ক্রিয়ার একটী কর্ণের জ্ঞান হইয়া থাকে । 

পচ+আতে-*পচ্যেতে, ''আতে” কন্মবাচো বিহিত আথ্যাত লট্ বিভক্তির দ্বিবচন ; 

পচ্যেতে বিলে পাকক্রিয়র দুইটা কর্ণের জ্ঞান হইয়। থাকে । পচ+ অস্তে*পচান্তে, 

“অন্ত” কর্ধ-বাচ্যে বিহিত আধ্যাত লট্ বিভক্তির বহুবচন; “'পচ্যন্তে” বলিলে 

পাক-ক্রিয়ার দুয়ের ধিক কর্মের জ্ঞান হইয়। থকে । 



৩৩৪ কুম্ুমাঞ্জলি-সৌরত | 
পাশা পানি ৩ সদ পিসি শি পিসি সিস্ট সপ শি সি তি ৯ পাশা পা িিটি পিসি টি ্পসিাপাস্পিস্পিসপাস্িসিীসলিসপাটি সিসি টিপাস্পি পা স্পািিস্পিসপাশিপাসসপা সা তস্সপাস্পসসিিপটিপা ৯ 

অবস্থায় সংখ্যা এবং ভাবন। এই উভয়ই আখ্যাত-প্রত্যয়ের অর্থ বলিয়া 

উহাদের একটা অপরটাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও থাকে না, এইরূপ 

অন্তরগভাব বা! নিয়ম স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ যেখানে আখ্যা তার্থ- 

ভাবনার সম্বন্ধ, (স স্থলেই আথাতার্থ সংখ্যার সম্বন্ধ থাকে, এরূপ নিয়ম 

বা ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। অপর-সংখ্য গুণ পদার্থ, উহা আশ্রয়. 

বাতিরেকে অর্থাৎ অনাশিতরূপে থাকে না, সুতরাং সংখ্যা, আশয়ের 

অপেক্ষা করিয়াই অর্থাৎ সংখ্যয় বা সংখ্যা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার 

উপবূক্ত বস্তর 'অপেক্ষা করিয়াই থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। 

এইকূপ অনুমানের দ্বারা সংখ্যেয়-বস্তব লাভ বা জ্ঞান হয় বলিয়া সংখ্যেয় 

বস্ত অন্য লত্য এবং বে স্থলে আখ্যাত-প্রত্যায়ার্থ সংখ্যা থাকে, সেথানেই 

'আখ্যাত-প্রতায়ার্থভাবনা 'ও থাকে বলিয়। অন্য-লভ্য-সংখ্যেয়-বস্তই 

আখ্যাত প্রত্যয়ার্থ-ভাবনার বিশেষ্য ইহা অবশ্যই স্বীকার কধিতে হয়। 

অপর-লিঙ্গার্থে ই প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ যে শবের উত্তর 

প্রথম৷ বিভক্তির যোগ কর! হয়, এ শবের যাহা অর্থ কেবল শ্রর্ূপ অর্থেই 

প্রথম বিভভ্তিযুক্ত পদ উচ্চরিত হইয়া থাকে । স্ৃতরাং প্রথমান্তপদের 

দ্বারা কোঁনও বস্ত কর্তৃত্ব, কর্মত্ব করণত্ব প্রভৃতিরূপে উপস্থিত হয় না ৫১) 

অর্থাৎ ইহা কর্তৃক, ইহাকে, ইহা দ্বারা ইত্যাদিরপে জ্ঞান হয় না। 

নতরাং প্রথমান্ত পদের দ্বারা কর্তৃত্ব, কর্মত্ব, প্রভৃতি ব্যাপারহীনরূপে 

উপস্থিত রর ই আখ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-ভাবনা স্বরূপ ব্যাপার-সাকাজ্ষ 
৭ পপ সপ পর পা পতি তল এ পপ পাস কা শপ শপ কপ ০ 

(১) ঘট: ১) ইহা প্রথমান্ত পদ; “ঘটঃ” এই মাত্র বলিলে কেবল ঘটত্বরূপে 

ধটেরই উপস্থিতি হইয়! থাকে, কর্তৃত্ব কিংবা কর্মত্বাদিরূপে ( অর্থাৎ কর্তা কিংবা কর্ণ 

বলিয়!) ঘটের উপস্থিতি হয় না; অর্থাৎ “ঘট+” এই মার বলিলে ঘটা কর্তা কিংবা 

কর্ম ইহার কিছুই বুঝা যায় না, কেবল একটী ঘট, এইমাত্রই জ্ঞান হয়। " এইরূপ 

অর্থেই প্রথম! বিভক্তি হইয়। থাকে । 

৪ পপিসপিশপিষ | পপ শিপ পপ ০ 
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২১-১৯-৯৮৯৮ সপ ৯৮১ সত ৯৭৯৮৮৯৮১৮৮৬ ৯৮ ৯ পসপর্সিসিস্পিসি পি উপিসিস্পাসিসিপিসসি মাসি সিসি 

ইহাই নিয়ম (১)। এবং উজার প্রত্যয়ার্থ-ভাবন! বা প্রযত্র, গুণ পদার্থ 

বলিয়া আশ্রয়-সাকাজ্ষ । সুতরাং ভাবনা এবং প্রথমান্ত পদ-লভা-অর্থ 
ইহারা পরস্পর সাকাজ্) ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হয়। এমত সদ 

অবস্থায় বক্তা “চৈত্রঃ পচতি” বলিলে ““চৈত্রঃ এই প্রথমাস্ত পদের দ্বারা 
কম্মত্বাদি-বঠাপারহীনরূপে উপস্থিত-চৈত্রেই আখাতার্থ ভাঁবনাঁর অন্বয় 

স্বীকার করিতে হয় বলিয়। ভাবনার আশ্রয়-চৈত্র, আখথ্যাত-প্রতায়ের 

শক্যার্থ হইতে পারে না। যেহেতু এস্থলে ভাবনার আশ্রয়টী “চৈত্র£” 

এই পদ্দ-লভ। অর্থাৎ আক্ষেপ-লভ্য। এইরূপ কর্ম-বাচ্যে বিহিত আখ্যাত- 

প্র্ায়স্থলে বুঝিতে হইবে । ৭ওদনঃ পচাতে” বলিলে “ওদন?” এই 

(১) “পচতি” (পাক করিতেছে) বাললে “কঃ পচতি'? (কে পাক করিতেছে ) 

এইরূপ আকাজ্জা ব! জিজ্ঞ।সা হওয়া স্বাভাবিক, “চৈত্রঃ বলিলে “কিং করোতি” 

(কি করিতেছে ) এইরূপ আকাজ্ষ। ব| জিজ্ঞাস]! হওয়৷ স্বাভাবিক । “পচতি” এই 

শব্দটা শুনিয়| “কঃ পচ[তি” ( কে পাক করিতেছে ) জিজ্ঞাস! করিলে, তহৃত্তরে “ওদনংঃ 

(অন্ন) বলিলে এরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্বি হয় ন!, অর্থাৎ "ওদনং” এই শব্দটী এরূপ 

প্রশ্নের উত্তর হয় না; কিন্তু “চৈত্র£” এঠ শব্দটা বলিলে এরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃ্তি 

হম; এবং “চৈত্র১” এই শব্দটী শুনিয়া “চৈত্র; কিং করোতি” (চৈত্র কি করিতেছে ) 

জিজ্ঞামা৷ করিলে তহ্ত্তরে প্দণ্ডেন” ইত্যাদি বাক্য বলিলে এরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্ত 

হয় না, কিন্তু “পচতি" (পাক করিতেছে) বলিলে এরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইয়। 

থকে। অুতরাং “পচতি" বলিলে “টৈত্র” এইরূপ প্রথমাস্তপদোপস্থিত কর্মতবাদি- 

ব্যাপার-হীনরূপে উপস্থিত-চৈত্র স্বরূপ অর্থই আখ্যাত-প্রত্য়ার্থ-ভাবন। বা! প্রযত্ব 

বিষয়ক “কঃ পচতি” এইরূপ আকাঙ্ষা বা জিজ্ঞাসায়ুক্ত ; এইরূপ “চৈ” বলিলে 

“পচ[ত” এই পদের হ্বারা উপস্থিত অর্থ ই ( অর্থাৎ পাক করিতেছে” এইরূপ অর্থই) 

'চৈত্রঃ কিং করোতি” এইরূপ আকাকঙ্ষার নিবৃত্বি করিয়। থাকে । সুতরাং “চৈত্র: 

পচতি” এই বাক্যের অন্তর্গত “চৈত্র” এবং “পচতি” এই বাক্যদ্বয় পরস্পর আকাজ্ষ। 

যুক্ত বলিয়! এই বাক্যদ্ঘয়ের অর্থ “চৈত্র” এবং গাক করা! স্বরূপ ব্যাপার ব। ভাবন। 

ইহারাও পরস্পর আকাঙ্জাযুক্ত বা সাকাজ্ষ। 



৩৩৬ কুন্থমাঞুলি-সৌরভ | 
পিসি 

প্রথমান্ত-শবের দ্বারা উপস্থিত ওদ্নই আধ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-কর্মত্বের আশ্রয় 

বলিয়া কর্ম আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না। যেহেতু এস্থলে 
কর্ম, “ওদন” এই শব-লভ্য বলিয়া! আক্ষেপ-লভ্য বা অন্ঠ-লভ্য | 

অপর -বন্তা কেবল “পচতি” বলিলে তাৎ্পর্যযানুমারে “চৈত্র” “মৈত্রঃ” 

গ্রভৃতি কর্ড-বোধক কোনও একটা প্রথমান্ত-পদের অধাহার বা 

'আহরণ করিয়াই অর্থ বুঝিতে হয়, সুতরাং “পচতি” এইমাত্র বগিলে ও 

অধ্যাহত-প্রথমান্ত-পদ-লভ্য-অর্থে ই আখথ্যাত-প্রত্যয়ার্থ-ভাবনার 'ন্বয় 

হইয়া থাকে । এমত অবস্থায় সংখ্যেয-বোধক-প্রথমান্ত-শব্দ উচ্চরিত 

না হইলেও বন্কার তা্পধ্যের বিষয় সংখোয়-বস্ত, অধ্যাহত-প্রথমান্ত-শব্ধ- 

লভ্য বলিয়া আখ্যাত প্রত/য়ের শক্যার্থ হইতে পারে না। তব 

ংখোর-বোৌধক-শব্দ কথিত হউক্ বা না হউক, উহা অন্ত-লভ্য বলিয়া 

সংখ্যেয-বস্তরটীকে বুঝাইতে আখ্যাত-গ্রতায়ের সামর্থ্য স্বীকার করিব|র 

আবশ্যকতা নাই। সংখোয় বস্তু কর্তা কিংবা কর্ম হয় বলিয়া কণ্তা 

কিংবা কর্ম কর্তৃ-বাচ্যে বিহিত কিংবা কর্ম্বাচ্যে বিিত আখ্যাত- 

প্রত্যয়ের শক্যাথ নহে। 

এখন কথা হইতে পারে দ্বিতীয়াদি বিভক্তান্ত-প্র-লভ্য অর্থে আথাত- 

পরত্যয়ার্ভাব্নার অন্বয় না হইবার কারণ কি? তদুন্তরে বক্তব্য এই 

যে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি সকল কারক বিভক্তি বলিয়৷ এ নল বিউক্তান্ত 

পদের দ্বারা কর্মত্বদি বিশিষ্টরূপেই স্বার্থের উপস্থিতি হইয়৷ থাকে। 

নুতর।ং দ্বিতীয়াি বিভক্তযন্ত-পদ-লভ্য-মর্থ স্ল আখ্যাত-প্রত্যয়াথ- 

ভাবনার অন্বয়ে আকাজ্াধুক্ত নয় বলিয়া উহাদিগেতে আখ্যাত-প্রতায়ার্থ 

ভাবনার অন্বয় হয় না (১)। 

(১) তাৎপর্যা-_“অগ্সিনা” (অগ্নির দ্বার) এই শবটা বলিরে করণত্ব বিশিষ্ট 

অগ্ধির উপস্থিতি হইয়া! থাকে । এইরূপ “ওদনং" বলিলে কর্মত্ব বিশিষ্ট ওদনের অর্থাৎ 



পঞ্চম স্তবক। ৩৩৭ 
পপাসপশ্ষিাস্িপািাস্িা সি ৮০০ 

সিস্ট স্টপ সপ সিসি পাস সা পি স্িপস্িত সপ 

পুঃ--না হক্ কর্তার ধন্ম বিধি-প্রতায়ার্থ। 
করম-ধরম-বিধি, এই যে সারার্থ ॥ ৫৬ 

কর্তার ধর্মম্পন্দন, বত্ব, ইচ্ছা প্রভৃতি বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ নয়, ইহা 
পূর্ব পূর্ব বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে । কিন্তু এঁ সকল বিধি- 
প্রত্যয়ের অর্থ না হইলেও কর্মের ধর্ম-কর্ম্ব বা কর্তব্যত্ই বিধি-প্রত্যয়ের 
অর্থ হইতে পারে. কারণ-কোনও কর্ণণকে কর্তব্য বলিয়! বুঝিলে এ 
কর্মে নিযোজ্য-পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিযোজ্য-পুরুষ যদি 

বুঝিতে পারে যে এই কর্ম্নটী আমার কর্তব্য, তাহা হইলেই এরূপ কর্ম 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং কর্মের ধর্ম-কর্মনত্ব বা কর্তব্যত্বই বিধি 

প্রত্যয়ের অর্থ। বিধি-বাক্য শ্রবণে নিঘোজ্য-পুরুষকে বৈধ-কর্মে প্রবৃত্ 

হইতে দেখা যায়। কর্মে কর্তব্যত্ব জ্ঞানই কর্মম-প্রবৃত্তির জনক। 

সুতরাং বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা বৈধ-কর্খে কর্তব্যতা বা কর্মত্বের জ্ঞান হয়, 
০ 

“ওদনকে” এইরূপ অর্থের উপস্থিতি হইয়া থাকে। “পচতি” বলিলে “কেন পচতি” 

“কিং পচতি" (কিসের দ্বার কি বস্তু পাক করিতেছে ) এইরূপ জিজ্ঞ/স| হইলে, 

'“তছুত্তরে অগ্রিনা ওদনং পচাঁত” (অগ্নির দ্ধার। ওদন পাক করিতেছে) বলিলে এরূপ 

জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়? সুতরাং তৃতীয়া বিভক্ঞান্ত “অগ্লিনা” এই পদটা করণত্ব বিশিষ্ট 

অগ্সিকে বুঝাইয়। অথ “অগ্রিদ্বার1” এইরূপ অর্থ বুঝাইয়! এবং দ্বিতীয়া বিভক্তয্ত 

“ওদনং” এই পরদটী কর্মত্ব-বিশিষ্ট ওদন বুঝাইয়। অর্থাৎ “ওদনকে"” এইরূপ অথ” 

বুঝাইয়৷ এরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়। থাকে অথাৎ এরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর 

স্বরূপ হয়। স্বৃতরাং “অগ্নিনা” “ওদনং” প্রভৃতি পদ সকল করণত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি 

ব্য/পার-বিশিষ্ট বন্তকে বুঝাইয়াই চরিতাথ হয় বলিয়া আখ্যাত প্রত্যয়াথ-ভাবনার 
অন্বয়ে, এ সকল পদার্থের আকাঙ্ষা নাই। অর্থাৎ অগ্নি এবং ওদন “কঃ পচতি” 

এইরূপ ভাষন! বা প্রধত্ব বিষয়ক আকাঙ্ষার নিবৃতি করে ন|। হৃতরাং দ্বিতীয়াদি 

বিভক্তযন্ত পদ সকল আধ্যাতাথভাবনা বিষয়ক-আকাঙ্জাযুক্ত নহে। এইক্পপ চতুর্থী 

পঞ্চমী প্রভৃতি বিভক্ঞা্ত স্থলেও বুঝাত হইবে। 

২২-- 



৩৩৮ কুস্থমীগুলি-সৌরভ। 

ইহ অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হয়। এমত অবস্থায় কর্ধত্ব বা কর্তব্যত্বই 

বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। একটা উদ্বাহরণের দ্বারা বুঝান যাইতেছে__ 

“বর্গ কামোংশ্বমেধেন ষজেত” এই একটা বিধি-বাক্য । এইস্থলে অশ্বমেধ 

ষন্ত সম্পাদন করিতে সমর্থ স্বর্গীভিলাধী ই নিষোজ্য-পুরুষ। অশ্বমেধ বন্ত 

করিলে শুভাঘৃষ্ট হয় এবং তত্থারা জন্মান্তরে ব্বর্গ লাভ হয়। এমত 

অবস্থায় স্বর্গ, শুভারৃষট) অশ্বমেধ যজ্ঞ, এই তিনটীই নিযোঞা-পুরুষের মন্ত্রে 

দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া এ তিনটাই কর্তব্য বা কর্ম। ইহাদের থে 

কোনটাতেই নিষৌজ্য-পুরুষের কর্মত্ব বা কর্তব্যত্বের জ্ঞান হইলে অশ্বমেধ 

ধক্ঞে প্রবৃত্তি হইয়! থাকে । “ঘজেত” ইহার “ঈত” এই বিধি-প্রত্যয়ের 

দ্বারা কর্তব্যত্বের জ্ঞান হয় বলিয়। এরূপ বিধি-বাক্যস্থলে কর্দত্ব ব| 

কর্তব্যত্বই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ | 

উঃ-_অতিপ্রসঙ্গান্ন ফলং নাপুর্ববং তত্ব-হানিতঃ 
তদলাভান্ন কার্ধযঞ্চ ন ক্রিয়াপ্যপ্রবৃতিতঃ ॥ ১১ মু 

ফল-স্বর্গাদি ( বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ ) নহে, তত্বের ( অপূর্বাত্থের ) হানি 

বশতঃ অপুব্ব ( বিধিপ্রত)য়ের অর্থ) নহে, তাহার (অপূর্মের ) অলাভহেতু 

কাধ্য ( অপূর্ধগত কাধ্যত্ব) নহে, ( বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ নহে), এবং 

প্রবৃত্তির অদর্শনহেতু ক্রিয়াও (যজ্ঞাদ্ি কর্মও) নহে, ( বিধিপ্রত্যয়ের 

অর্থ নহে )। 

উঃ--কন্ম যদি ফল, তবে অতিব্যাপ্তি হয়। 

অপূর্ব হইলে কর্ম, তত্ব নাহি রয় ॥ ৫৭ 

প্রতিষিদ্ধে, নিত্যে, নাই অপুর্ব কল্পনা । 

অপূর্বব-ধরম-বিধি অসার জল্পন] ॥ ৫৮ 



পঞ্চম সবক । ৩৩৯ 
ল্৮ ৮০০৩ ৮ পিস পিল ত সস ২পিশিত 

যজ্জে অঙ্গ পশুৰধ অনিষ্ট জনক । 

অনুষ্ঠিলে অশ্বমেধ অবশ্য নরক ॥ ৫৯ 

কাহার ও যদ্ঘপি হয় এরূপ প্রতায়। 

কদাচ হয় না তার প্রবৃত্ভি-উদয় ॥ ৬৩ 

তাই নহে যাগ-ধন্ম-বিধি কদাচন। 

করম-ধরম-বিধি অসত্য বচন ॥ ৬১ 

২ ৯ সিসি এস শিশিটি ভি পিপি সিসিপা্িস্পিস্পিস্পিসিপিসসি পপান্পািপাসপাস্পিসলাপ প্পশশাি পাপ 

্বর্গাদি ফল, অপূর্বর এবং যজ্ঞ ক্রিয়৷ এই তিনটীকেই কর্ম বলা 

হইয়াছে । “ন্বর্নকামোইশ্বমেধেন যজেত” এই বিধি-বাক্যস্থলে স্বর্ণ স্বরূপ 

ফল বদি কর্ম হয়) তবে স্বর্গন্বর্ূপ ফল-গত-কর্তৃব্যত্ব বা কর্মত্বই বিধি- 
প্রত্যয়ের অর্থ হয়, তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। তাৎপর্য 

নিবোক্ধ্য-পুরুষ যে বিষয়ের অভিলাষ করিয়! কর্মে প্রবৃন্থ হয়, তাহাই 

ফল। স্বর্গাভিলাধী পুরুষই অশ্বমেধ বজ্জ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, 

সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল-স্বর্গ কর্তব্য-কর্ম। কর্মুক্ষম-পুরুষ কোন 

ও কর্ম্কে কর্তব্য বলিয়া বুঝিলে এ কন্মেত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 

ইহাই নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাঁয় না। যেমন আহার করা কর্তব্য 

বালয়। বুঝিলে তৎসময়ে আহারেই প্রবৃত্তি হইয়! থাকে, মানে প্রবৃত্তি 

হয়না । অআুতরাং সেই কর্ম্ম বিষয়ক কর্তব্যত্ব জ্ঞানকেই সেই কর্ম বিষয়ক 

প্রবৃত্তির কারণ বলিতে হয়। এমত অবস্থার সবর্গফলগত-কর্তবাত্ 

স্থলে বিধি-গ্রত্যয়ের অর্থহইলেঃ রূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে বিধি- 

প্রত্যায়ের দ্বারা স্বর্ স্বরূপ ফলেই নিযোজ্য-পুরুষের কর্তব্যতা জ্ঞান হয়, 

স্বীকার করিতে হয়। এবং ধন্দপ কর্তব্যতা জ্ঞান বশতঃই নিযোজা- 

পুরুষ অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃতত হইয়। থাকে। সুতরাং কথিত নিয়মের 

বাতিক্রম হয় অর্থাৎ এক বিষয়ক কর্তব্যত্ব জ্ঞানের দ্বারা অন্ত বিষয়ক 
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প্রবৃত্বি স্বীকার করিতে হয়। কারণ-অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইলে 

প্রথমতঃ অতিরিক্ত কতকগুলি কর্ম করিয়! লইতে হয়, এ সব কর্ম 

অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্তর্গত নহে। এসব কর্মগত-কর্তব্যত্ব বিধি-প্রত্যয়ের 

অর্থ নহে বলিয়৷ এরূপ বিধি-বাক্যশ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞরগত-কর্তবত্ব জ্ঞানের 

দ্বারাই এসকল অতিরিক্ত কর্মাবিষয়ক প্রবৃত্তি হয় স্বীকার করিতে 

হয়। সুতরাং অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। অর্থাৎ এক বিষয়ক কণ্ঠবাত্ 

জ্ঞানের দ্বারা অন্য বিষয়ক প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। 

মপুর্বনিষ্ট-কর্তব্যত্ব বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইলে, অপুব্বের তত্ব 

অর্থাৎ অপূর্বত্ব থাকে না। তাত্পয্য _. অপুর্ব যাহা পুর্বে জানা ঘায় 

না। অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ হয় বলিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে অপু 

বা শুভাদৃষ্ট হয়, স্বীকার করিতে হয়। অশ্বমেধ যঞ্ত করিবার পূর্বের ইহা 

জানিবার উপায় নাই। প্রথমতঃ দেখা যাউক অপুর্ব জানিতে হয় কেন? 

স্বর্গ একপ্রকার সখ (১)। অর্থাৎ যেরূপ স্থুখের সহিত কোনকালে ছুঃখ- 

সম্পর্ক ঘটে না, এবং ইচ্ছা করিলেই লাত হয় এইরূপ স্খ। সুখ) দুঃখ 

প্রভৃতি আত্ম-সমবেত গুণ পদার্থ। আত্মা শরীরধারী ন৷ হইলে আত্মাতে 

সখ, ছুঃখ প্রভৃতি সমবেত হয় না। সুতরাং শরীর ও এ সকলের কারণ। 

সুখ, দুঃখাঁদির নিমিত্বই জীব পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ করিয়া থাকে, 

ইহাই জীবের সংসার। সংসারী-জীব) ছুঃখ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া 

সর্বদা সুখের নিমিত্ত লালায়িত হয়। বেদে অবগত হওয়া যায 

অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিলে অনুষ্ঠাতৃ-মানবের স্বর্গ-স্খ হয়, কিন্ত মানবের 

পার্থিব দেহ বিগ্মানে স্বর্গ অর্থাৎ ছুঃখ-সম্পর্ক বর্জিত স্থথ লাত অসম্ভব 

বলিয়৷ মানবকে পাধিব দ্রেহ বিনাশের পরে ন্বর্গ-নুুখের উপযোগী 
শশাশীশীশাশীটিটি 

(১) যন ্র দুঃখেন সংভিন্নং নচগ্রন্ত মনগ্তরং | 

জভিলাযোপনীতং যৎ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদং | 



পঞ্চম স্তবক। ৩৪১ 
স্পসপিস্পিসি পিস িসপিসিস্পিস্পিস্িসিসিপিসিসিসিসশিিপিস্পিস্িসিসিসিসপিিসি সিসি উিসপিিউাসিিিসিউিভাসিউি সা 

শরীর ধারণ করিতে হয়। সুতরাং পরকালেই উহা! সঙ্ঘটিত হয়, 

ইহা স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানে পরকালে 

নরক বা সুখ-সম্পর্ক বজ্জিত দুঃখ স্বীকার করিতে হয় বলিয়৷ পার্থিব 

দেহ বিনাশের পরে তদ্পযুক্ত শরীর ধারণ করিতে হয় । “কোনও বন্থ 

কোনও কার্যে অব্যবহিত পুর্ববন্থী না হইলে কাঁরণ হইতে পারে না। 

ইহকালে অনুষ্ঠিত আশুবিনাশী অশ্বমেধ যক্ঞাদি কর্খ, পরজন্ে উৎপস্তমান, 

সর্গাদি ফলের অব্যবহিত পূর্ধবর্ভী হইতে পারে না। অথচ এসকল 
কর্ম না করিলে স্বর্গাদি ফল হয় না। সুতরাং অশ্বমেধাদি-কর্্ম এবং 

সর্ণ এই উভয়ের মধ্যবর্তী এরূপ একটা ব্যাপার স্বীকার করিতে 

হয়, বদ্দ্বারা পরকালে স্বর্াদি সুখ হইতে পারে। নতুবা 

“স্বর্গকামোইশ্বমেধেন যজেত” ইত্যাদি বেদ-বিধি অনর্থক হয়। শ্ররূপ 

ব্যাপারই শুভ এবং অশুভ কর্মাভেদে ধন্ম এবং অধন্ম নামে অভিহিত 

হইয়। থাকে । উহাদেরই সাধারণ নাম অপূর্ব। অশ্বমেধ যজ্ঞাদির 

অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি ফল হয়, ইহা বুঝিতে পারিলে স্বর্গাদি ফল 

এবং অশ্বমেধ যজ্ঞার্দি কর্ণ ইহাদের কার্ধ্য কারণ ভাবের উপপাদকরূপে 

অপূর্ব কল্পনার বিষয় হয় ম্থতরাং স্বর্গকামোহশ্বমেধেন যজেত” 

ইত্যাদি বিধি-বাক্যার্থেব জ্ঞান হইবার পূর্বে জ্ঞানের বিষয় হইতে 

পারে না বলিয়াই ধর্মাধর্মের সাধারণ নাম অপুব্ব £& এমত অবস্থায় 

অপূর্ব নিষট-কর্তব্যত্ব বিধি-প্রতায়ের অর্থ স্ব।কার করিলে» বিধি-বাক্য- 

জন্য বিশিষ্ট জ্ঞান হইবার পুব্বেই অপুকব্বের জ্ঞান স্বীকার করিতে 

হয়। (১)। তাহা! হইলে অপুক্দের তত্বের অর্থাৎ অপুর্ববত্তের বা পূর্বে 

স্তশি স্পস্ট সত 

(১) “ন্বর্কামোইঙ্গমেধেন বজেত” এই থে বিধিবাক্য ইহা একটী মহাবাক্য; 

অর্থাৎ *ন্বর্গ” “কাম” প্রভতি কতকগুলি বাক্যের দমষ্টি। এইরূপ মহাবাক্যের 

দ্বারা একটী বিশিষ্ট বোধ করিতে হইলে, প্রথমতঃ উহার অন্তর্গত প্রত্যেকটী বাকোর 



৩৪২ কুস্ুমাঞ্লি-সৌরভ। 
_ ৮২২০৯১০৯৯৮৯ ৯৮৯৯ ৭৮িিসিউসসিসি সিস৯ সিসিসিস্টিসিিসিসিিসিসিসিসি সিসি 

িপিস্পিস্পিস্পি সি সিস্সিস্সি সি স্পিন নতি 

জ্ঞানের অবিষয় হওয়ার হানি স্বীকার করা হয়। বিশেষত: নিষেধ- 

বিধিস্থলে কিংবা নিত্য-বিধিস্থলে ফলের অভাব বশতঃ অদৃষ্ট কন্পন। 

করিতে হয় না। “নকলগ্রং ভক্ষয়েং” এই একটা নিষেধ-বিধি ; কলঙ্জ 

তক্ষণ অনিষ্টকারী ইহাই শ্রী বিধি-বাক্যের অর্থ; কিন্তু কলগ্র তগণ না 

করিলে ইহকালে কিংবা পরকালে অনিষ্ট না হওয়া ব্যতীত কোন 

ফল হয়না; অনিষ্ট না হওয়া! একটা ফল নহে। সুতরাং এবনগ 

স্থলে অপূর্বব কল্পনা করিবার আবপ্যকতা নাই। ““অহরহঃ সন্ধ্যামুপা মীত" 

এই একটা নিত্য-বিধি ; যেরূপ কর্ম না করিলে পাপ হয় গ্ররূপ 

কর্মই নিতা-কর্দ্ন। প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা না করিলে পাঁপ হয়, ইহাই 

এ বিধি-বাকোর অর্থ বলিয়। উহা একটী নিত্য-বিধি। ন্ুতবাং 

প্ররূপ কর্মের অনুষ্ঠানে কোনও ফল হয় ন| বলিয়া শীরূপস্থলে অপূর্ব 

কল্পনা করিতে হয় না। এমত অবস্থায় অপূর্বগত-কর্তব্যত্ব। বিধি. 

প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না। 

অপর-অশ্বমেধ যন্ত্র প্রভৃতি কর্মগত কর্তব্যত্বও বিধি প্রত্যয়ের অর্থ 

হইতে পারে না । কাঁরপ-বিবি-বাক্য শ্রবণ করিলে ও নিযোজ্য-পুরুষকে 

কখনও কথন ও বৈধ-অশ্বমেধাঁদি যন্ত-কর্মে বিরত বা অপ্রবৃত্ব থাকিতে 

দেখা যায়। হেতু এই যে অশ্বমেধ যক্তাদিতে পঞ্তবধ করিতে হয়, 

হিংসা সামান্ঠতঃ পাপ-জনক, নরক-ভয়-ভীত-নিযোজা-পুরুষের বৈধ- 

হিংসাতে পাপ ভ্রম হইলে হিংসাবনুল বৈধকর্মে ও প্রবৃত্তি হয় না (১) 
18887887580 

অর্থ বিষয়ক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সুতরাং “যজেত” হহার 'ঈত” এহ্ যে বিধি- 

প্রত্যয় প্রথমতঃ ইহার ও অর্থজ্ঞান হওয়। আবশ্যক | কিন্তু এ যে বাঁধ-বাক) এ 

বাক্যার্থের জ্ঞান হওয়ার পূর্বের অপূর্ব্বের জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়। অপূর্বব 

গত কর্তব্যত্ব বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ স্বীকার করা৷ যায় না, তাহ! হইলে বিধি-বাক|র্থের 

বিশিষ্ট জ্ঞান অসম্ভব হয়। 
(১) বৈধ হিংস! বন্ততঃ পাগজনক নহে; এই নিমিওই বোঁধ হয় ভগবাশ 

অর্ডদুনকে কেবল হিংসাত্মক হইলেও বৈধ-যুদ্ধ-কার্ধেয ব্যাপূত করিয়াছিলেন । সততরাং 



পঞ্চম সবক । ৩৪৩ 
২ পি ৯ পসিপস্পিসটি ম্পাসিসপিিশ সপ ৯ আপস 

পপি সস্তা সপাস্পিস্ছ 

অশ্বমেধ যক্ঞাদি কর্ম্গত কর্তব্যত্ব যদি-বিধি-প্রতায়ের অর্থ হয়, তবে 
খীরূপ বিধি-বাঁক্ শ্রবণে নিযোজা পুকষের “অশ্বমেধ মজ্ঞ কর্তব্য” এইরূপ 
নিশ্চয় হয় বলিয়া এঁরূপ বিধিবাক্য শ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞাদি-কর্ম্নে কদাচ 
প্রবৃত্তির অভাব ঘটিতে পারে না। বেহেতু কোনও কর্্মকে কর্তব্য 
বলিয়া বুঝিলে এরূপ কর্থে প্রবৃত্তি অবপ্তই হইয়া থাকে। সুতরাং 
বৈধ-কম্ধ্গিত-কর্তব্যত্ব ও বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে ন1। 

পুঃ-- বিধি-প্রতায়ন্ব রূপে অভিধা শকতি। 
আখ্যাতত্ব রূপে অর্থ উৎ্পাদনা-কৃতি ॥ ৬২ 
প্রযোজা, যোজক রূপে অন্থিত উভয়। 
করণ-ধরম-নিধি ভট্ট-সমুচ্চয় ॥ ৬৩ 

বিধিলি্গ আখ্যাত-প্রত্যয়ের অন্তর্গত; স্ৃতরাং বিধি-প্রত্যয়ত্ব এবং 
আখ্যাত-প্রত্যয়ত্ব, এই ছইটাই বিধি-প্রতায়ের ধর্ম। তবে বিধি-প্রতায়ত্ 
বিশেষ ধর্ম এবং আখ্যাত-প্রত্যয়ত্ব সাধারণ ধর্ম। অভিধা নামক 
শক্তি বিশেষ বা প্রবর্তন শক্তি, অর্থাৎ নিযোজ্য-পুরুষের কর্মন-প্রবৃত্তির 
সম্পাদক-ব্যাপার বিশেষ বিধি-প্রত্যয়ত্বরূপে বিধি গ্রত্যয়ের অর্থ এবং 
উৎপাদন! কৃতি বা কর্মের সম্পাদক ব্যাপার বিশেষ অর্থাৎ ভাবন। বা 

কর্ম বিষয়ক প্রবৃত্তি আখ্যাত-প্রত্যয়ত্বরূপে বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। 
অভিধা শক্তি, বিধি-প্রত্যয়ে সমবেত বা থাকে; এবং উৎপাদন কৃতি বা 

ভাবনা নিষোজ্য-পুরুষে সমবেত বা থাকে । বৈদিক-বিধি-বাক্য স্থলে 

প্রবর্তক পুরুষ বিদ্যমান না থাকিলে ও অর্থাৎ আজ্ঞা, অনুজ্ঞাদি 
করিয়া কর্মে প্রবুত্ত করাইবার উপযুক্ত পুরুষ বিদ্যমান না থাঁকিলে ও 

স্পা 

অশ্বমেধ গ্রভৃতি ষক্সে হিংস| করিতে হইলেও বস্ততঃ উহা পাপশ্জনক নহে; এরুপ 

হিংসা, পাপজনক বলিয়। জ্ঞান করা ভ্রম। 



৩৪৪ কুস্থমাঞ্জলি-সৌরভ। 
০২ সপিস্াস্ি সিস্টিস্পিস্পিস্ি স্পিস্পিনিস্পিস্পিস্পিস্ি স্পা স্সশিস্পাসিসি সস সি স্পা প সপসসপ ০৯৯ 

নিষোজ্য-পুরুষকে বৈধ-কর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখ! ষায়। সুতরাং বলিতে 

হয় ষে বিধি-প্রত্যয়, স্বীয় শক্তি বিশেষ দ্বারাই নিযোজ্য-পুরুষকে বৈধ- 

কর্মে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে; উহাই আঁভধাশক্তি বা বিধি-গ্রত্যয় 

সমবেত-ব্যাপার বিশেষ । “বিধি-বাঁকাই আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছে” 

এইরূপ অন্বভবই এরূপ শক্তি বিশেষ স্বীকারের পক্ষে প্রমাণ। 

স্থতরাং বিধি-বাঁকাস্থলে বিধি-প্রত্যয-সমবেত অভিধা নামক শক্তি, 

নিযোঁজ্য-পুরুষের উৎপাদনারুতি বা কর্ম্-প্রবৃপ্তির প্রযোজক অথাৎ 

এ অভিধা শক্তিদ্ধারাই নিযোজ্য-পুরুষের কর্ম্ম-গ্রবু্ডি হইয়া থাকে 

বলিয়া! উৎপাদনাকৃতি, এ অতিধা-শাক্তর প্রযোজ্য। তাৎ্পধ্য-প্রবৃত্তি 

ছইপ্রকার স্বাধীন এবং পরাঁধীনা ; পুরুষকে কখনও স্বাধীনভাবে এবং 

কথনও বা পরাধীনভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যাঁয়। পুরুষ, 

কোনও কর্মকে নিজের ইষ্ট-সাধন বাউপকারী বিখেচন! কারয়া 

কর্মে প্রবৃত্ত হইলে এররূপস্থলে পুরুষের কর্ম প্রবুণিকে স্বাধীনা খলা 

হয়। কারণ-কোনও কর্্কে নিজের হষ্ট-দাধন বা উপকারী বুঝিলে 

পুরুষের এঁকম্ম বিষয়ক চিকীর্য। হইয়াই কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং 

এরূপস্থলে পুরুষ স্বেচ্ছাতেই কর্মে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া! এ থে কর্মপ্রবৃক্তি। 

উহাকে স্বাধীন! বলা যাঁয়। অপর-_পুরুষ, অন্তের আজ্ঞা প্রভৃতি ছারা 

কর্মে প্রকৃত হইলে এ যে কর্ম প্রবৃত্তি, উহাকে পরাধীনা বলা হয়; 

বেমন প্রভুর আজ্ঞাতে ভূত্যের কর্ম-প্রবৃত্তি ) ভূত্য, কর্মটীকে নিজের 

উপকারী কিংবা অন্ুপকারী বুঝেন! বা বুবিতে ইচ্ছা! ও করে না, গ্রহ 

আক্তা করিয়াছেন সুতরাং কর্মটা করিতেই হইবে এইরূপ বিবেচনা 

করিয়াই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্ররূপস্থলে প্রভুর আজ্ঞাই 

প্রবর্তন! অর্থাৎ ভূত্যের কর্-গ্রবৃত্তির জনক-ব্যাপার। “ন্বর্গ কামো- 

ইশ্বমেধেন যজেত” “অগ্বি সোমীয়ং পশুমালভেত* ইত্যাদি বিধিবাক্য 



পঞ্চম স্তবক। ৩৪৫ 
সি এসপি ও ৩ পীসি শিস িিপিসপিসি সিসি শিপসিসপিসপিস্পিসসি পশিসপিস্পাসিসপিস্সিশসিসপিসপিসপাসি স্পা 0 পপি পি পি 

শ্রবণে নিযোজা-পুরুষকে অশ্বমেধ যন্ত্রে, পশুবধ কর্মে গ্রবৃন্ত হইতে দেখা 
বায়। ৬রূপস্থলে প্রবর্তক পুরুষের অভাব বশতঃ “যজেত* 

“আলভেত” ইতাদি পদের “ঈত” এই বিধি-প্রত্যয়কেই প্রবর্তক 

বলিতে হয়। সুতরাং প্রবর্তকত্ব ব! প্রবর্তনা এবং গ্রবৃত্তি উভয়কেই 

বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ স্বীকার করিতে হয়। যে স্থলে প্রবর্তক-চেতন, 

স্থলে প্রবর্তক-পুরুষের আজ্ঞা গ্রভৃতিই প্রবর্তক বা প্রবর্তন ব্যাপার 

অচেতন-প্রবর্তীক বিধি-প্রত্যয় স্থলে বিঁধ-প্রত্যয়ের শক্তি বিশেষকেই 

প্রবর্তক বা গ্রবর্তন! ব্যাপার বলিতে হয়, এরূপ শক্তি বিশেবই বিঁধ- 

প্রত্যয়ের অভিধা নামক শক্তি এবং উহাই বিধি-প্রত্যয়ত্বরূপে বিধি- 

প্রত্যয়ের অর্থ, এবং নিষোজা-পুরুনের অশ্বমেধ যক্ঞ প্রভাত কর্ম 

বিষয়ক প্রবৃত্তি আখ্যাত-প্রত্যয়ত্বরূপে বিধি প্রত্যয়েরই অর্থ। এ থে 

অভিধা নামক শক্তি উহারই নামীস্তর শাব্দী-ভাঁবনা এবং নিযোজা- 

পুরুষের কর্ম-প্রবৃত্তির অপর নাম আধী-ভাবন! । “ভাবনা” শব্দের অর্থ 

হইতেছে যদ্দ্বারা হয়। ভাবনা মাত্রেরই কিং কেন, কথ অর্থাৎ কি, 

কিসের দ্বারা, কি প্রকারে এইরূপ তিনটা অংশ আছে। উদাহরণ 

সহকাঁরে দেখান যাইতেছে--"ন্বর্কামোইশ্বমেধেন যজেত' এই বিধি-বাকা 

স্থলে "্যচ্ছেত” ইহার “ঈত” এই বিধি-প্রতায়ের অভিধা-শক্তি দ্বারা কি 

হয় বিলে তদুন্তরে বলা হয়, উহা দ্বার! আর্থী-ভাবনা অর্থাৎ অশ্বমেধ 

যজ্ঞবিষয়ক প্রবৃত্তি হয়। কেন হয় বলিলে, তছুগ্তরে বলা হয়ঃ 

যেহেতু এ& অভিধা নামক শক্তি বিশ্ষে, বিধি-প্রত্যযত্বরূপে বিধিপ্রতায়ের 

অর্থ(৯। অর্থাৎ যেহেতু রূপ বধি-বাক্য স্থলে “ঈত” এই বিধি 

(১) বিধি-বাকা স্থলে প্রবর্তক-পুরুষের অভাব বশতঃ বিধি-প্রত্যয়ের অভিধা 

নামক শক্তি বিশেষ দ্বারাই বৈধ-কর্মে নিযোগ্য-পুরুষের প্রবৃত্তি হইয়। থাকে, ইহ 

ূর্ব্বে বল। হুইয়াছে। কিন্তু বিধিপ্রত্যয় শব্দ মাত্র; শব্দ শুনিলেই কেহ কর্মে 



৩৪৬ কুন্ুমাঞ্জলি-সৌরভ। 
এ ৭২ পিসি লিট পিউ সিসি সি সিন সিসি সি সিটি সিটি 

হের রর হাহ 

প্রত্যয়ের অর্থ অভিধা নামক শক্তি। কি গ্রকারে হয় বলিলে তহন্তরে 

বল! হয়, অর্থ বাদের দ্বার] উপস্থিত স্তৃতি প্রভৃতি দ্বারা প্রশংসিত রূপে 

আথী ভাবনা বা কর্ম প্রবৃত্তি হয়। অর্থাৎ এরূপ বিধি-বাক] দুলে 

“ত্বরতি মৃত্যুংত্বরতি ব্রহ্ম হত্যাং যোহহ্বমেধেন ষঞ্জেত” ইত্যাদি অর্থবাদের 

দ্বারা প্রশংসিত রূপেই অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃি হইয়। থাকে । আর্থা-ভাবনাব 

ও খ্ররূপ তিনটা অংশ আছে, ইহ! উদ্বাহরণ সহকারে প্রদর্শিত হইতেছে_- 

আরী-ভাবন। দ্বারা কি হয় বলিলে তদুত্তরে বলা হয়, বৈধ-কর্ম হয়? অথাৎ 

'্বর্গকামোহশ্বমেধেন যজেত' এই বিধি-বাক্য স্থলে বল হয় যে মার্থা- 

ভাবন। বা অশ্বমেধ যজ্ঞ বিষয়ক প্রবৃত্তি দ্বারা অশ্বমেধ যন্ত পবরূপ কর্ম 

হয়। কিসের দ্বারা হয় বলিলে তদুত্তরে বলা হয় শাব্দী ভাবনা দ্বাখ! 

হয়) অর্থাৎ এ স্থলে বল হয়, ' ঈত" এই বিধি প্রত্যয়ের অভিধা নামক 

শক্তি বিশেষ দ্বারাই অশ্বমেধ যক্জবিষয়ক প্রবৃত্তি হয়। কি প্রকারে হয় 

বলিলে তদুত্তরে বলা হয় যে প্রধান বজ্ঞের অঙ্গীতৃত যক্ঞাদি কর্শের বাব! 

বিশেষিত হইয়াই হয় অর্থাৎ খস্থলে বলা হয় যে প্প্রথাজ” প্রস্ৃ5 

কতিপয় যন্ঞের দ্বার! বিশেষিত হইয়াই অশ্বমেধ বজ্ঞ কর্মটী সম্পূর্ণ হয়। 

এমত অবস্থায় অভিধ| নামক শক্তি বিশেষই বিধি-প্রতায়ের অর্থ, হহা 

মীমাংসক বিশেষের অভিমত। 

প্রবৃত্ত হয় না; যদি শব্দার্থের জ্ঞান য় তবেই কর্ণে প্রবৃত্ত হইয়। থাকে । ভূত, 

প্রভুর আল্তা শুনিলেই কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, প্রভু কি বলিয়াছেন উহ বুঝিয়াই কর্মে 

প্রবৃত্ত হয় সুতরাং প্রবর্তক শব্দের অথঞ্জান আবশ্যক । বিধিবাক্য স্থলে প্রবর্তক 

পুরুষের অভাব বশত; বিধি-বাক্যেরই কর্মে ্রবৃত্বি করাইবার শক্তি আছে; ইহ। 

বুঝিস নিযোজা-পুরুষ কর্ণ প্রবৃত্ত হইয়! খাকে। এমত অবস্থায় এরূপ শক্তি বিশেধ 

বিথি-প্রত্যয়ের অর্থ ন| হইলে বিধি-গ্রতায়ের ঘার। উহার জ্ঞান হইতে পারে না, 

সৃতরাং অভিধ। নামক শক্তি বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ, ইছা অবস্থাই স্বীকার করিতে হয় 



পঞ্চম স্তবক। ৩৪৭ 
১০৯ ৭৯ পি তি পি পি পদর্শাইি 2 শিস সিপোশপাস্পিটিপীপিটি তি দিপা পাস পপি প্১৮৯ পি স্াসিপিসপদ 

উ?-_অসত্াদপ্ররুত্েশ্চ নাভিধাপি গরীয়মী। 
বাধকম্ত সমানত্বাৎ পরিশেষো হি ছুর্ঘটঃ ॥ ১২মু 

অসব হেতু এবং অপ্রবৃত্তি হেতু 'অভিধা উচিন নহে, ( অর্থাৎ বিধি- 

লিউ, প্রত্যয়ের অর্থ নয় ), বাধকের তুল্যত৷ হেতু পরিশেষ ও ছুর্ঘট । 

উঃ-_ প্রমাণ অভাবে তুচ্ছ অভিধা-জল্লনা | 

প্রবৃত্তি বিরহ রূপ দোষ-সম্ভীবন1 ॥ ৬৪ 

পরিশেষ ঘটিবে না বাধক সমান । 

'তাই বাটে, ভট্টবাদ নতে সারবান্ ॥ ৬৫ 

বিধি-প্রত্যয় সমবেত অভিধ1 নামক শক্তি বিশেষ স্বীকারে প্রমাণ 

নাই। কারণ-শবের দ্বারা অর্থের জ্ঞান এবং তুল্য শব্দান্তর মাত্রই 

হইয়! থাকে, উহ! দ্বারা অন্য কোনও বস্তর উৎপত্তি সম্ভব পর নয়। 

বিধি-গ্রতায় ও শব্দ, সুতরাং বিধি-প্রতায়ের দ্বারা নিষোজ্য-পুরুষের 

যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব | বিশেষতঃ স্বাধীন প্রবৃত্তি স্থলে ইষ্ট- 

সাধনা জ্ঞান এবং চিকীর্ষা গ্রভৃতিই প্রবৃত্তির কারণ, ইহ উভয় বাদি- 

সিদ্ধ বলিয়া পরাধীন প্রবৃত্তি স্থলে ও এরূপ কপ কারণের দ্বারাই অর্থাৎ 

ইষ্ট-সাধনতা। জ্ঞান এবং চিকীর্ষা প্রভৃতি দ্বারাই কনে প্রবৃত্তি হইয়া! থাকে; 

ইহাই স্বীকার করা উচিত। প্রভুর আজ্ঞায় তৃত্যের কর্ম-প্রবৃত্তিই 

পরাধীন প্রবৃত্তির প্রসিদ্ধ স্থল। এরূপ স্থলে ও ভৃত্য প্রতুর ইষ্টকেই 

নিজ্গের ইষ্ট বিবেচনা করিয়া প্রভুর কর্ম-চিকীর্য হইয়। থাকে এবং 

তদ্দারাই প্রতুর কর্মে নিযুক্ত বা প্রবৃত্ত হয়। এমত অবস্থায় “গ্বগ- 

কামোহশ্বমেধেন যেত" ইত্যাদি বিধি-বাকা স্থলে ও বিধি-প্রত্যয়ের 

দ্বার প্রথমতঃ বৈধ-কর্মে নিষোজ্য-পুরুষের ইঠ্ট'সাধনতা এবং কর্তৃব্যতা 
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ডি হয় পরে বৈধ- কর্ম চিকার্ধা হইযাই রর কর্মে ্রবৃতি হ্যা ধা ধাকে | 

স্থুতরাং অভিধা নামক শক্তি বিশেষ স্বীকার কর! অনাবশ্ক। 

অপর-_অভিধ। নামক শক্তি বিশেষের জ্ঞান হইলেই বৈধ-কর্মে প্রবৃত্তি 

হয়, ইহা বল। যায় না, কারণ-_“অভিধ1” এই শবের দ্বারাও অভিধানামক 

শক্তি বিশেষের জ্ঞান হয় বলিয়া “অভিধা” এই শব্ধ শ্রবণে ও বৈধ কর্মে 

প্রবৃত্তি হহতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং অষ্টম এবং দ্বাদশ 

কারিকোক্ত বাধক বশতঃ যেরূপ কর্তার ধন্দমু কিংবা করণের ধর্মকে 

বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বল! যায় না, তদ্রপ প্রমাণাভাৰ এবং প্রবৃত্তির 

অভাব স্বরূপ বাধক বশত; বিধি-প্রত্যয়-সমবেত-অভিধা নামক শক্তি 

বিশেষকেও বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ বলা যায় না। সৃতিরাং এ পক্ষেও 

বাধক সমান বলিয়া পরিশেষ, অর্থাৎ বিধি-প্রত্যয়ের অর্থরূপে অভিধা 

নামক শক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। 

সস 

পুঃ- ইাষ্টের হেততা বটে, বিপি-গ্রাতায়ার্থ | 

বুদ্ধ নৈয়ারিকম* বটে ত সারার্থ ॥ ৬৬ 

বিধি-প্রত্য়ার্থ সম্বন্ধে গ্রাচাপনৈয়ায়িকগণের অ'তমত পূর্বপক্ষরূপে 

উত্থাপন কর! যাইতেছে- কোনও কর্মে ইষ্ট-সাধনত| জ্ঞান হইলে এ কর্ম 

চিকার্ষা হইয়া কর্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । এমৃত অবস্থায় ইষ্-সাধনত। 

জ্ঞানকে চিকীর্ধার কারণ এবং ইষ্ট নাধনতা ও চিকার্য উভয়কে প্রবৃত্তির 

কারণ বলিতে হয়; বিদি-বাক্য রবণে্ঠ নিযোজ্য-পুরুষকে বৈধ-কর্ে 

প্রবুন্ত হতে দেখ। যায়; স্থুতর[ং বি তাযের দ্বার! প্রথমতঃ বৈধ- 

কম্মে ৪ষ্-সাধনতা জ্ঞান হয় এবং পরে বৈধ ম্ম-চিকীর্ষ। হইয়। বৈধ-কর্ে 

প্রবৃন্তি হইয়। থাকে, ইহাই স্বাকার করিতে হয়। সুতরাং 'গ্রথমোপস্থিত 

বলিয়া ইষ্ট-সাঁনত্বই বিধি-গ্রত্যয়ের অর্থ । “ন্ব্গকামোহশ্বমেধেন যক্ষেত" 
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এই একটী বিধি-বাক), বেদ পাঠে জানা যাঁয় অশ্বযেধাদি যন্ত করিলে 

স্বর্গ হয়) সুতরাং অশ্বমেধ যন্ঞ স্থলে স্বর্ণ ই নিযোজ্য-পুরুষের ইষ্ট বা 

আকঙ্ষিত ফল। এরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে প্রথমতঃ নিযোজ্য-পুরুষের 

অশ্বমেধ ব স্বরূপ কর্মে, স্গ স্বরূপ হষ্টের সাধনতা জ্ঞান অর্থাৎ অশ্বমেধ 

বজ্ঞত করিলে অভিলধিত স্বর্গ হয় এরূপ নিশ্চয় হইয়া কর্ধর-চিকীর্ষ! দ্বারা 

অশ্বমেধাঁদি যজ্ঞ শ্বরূপ কম্মে প্রবুত্তি হইয়৷ থাকে । স্থতরাং প্রথমোপস্থিত 

বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ইঈ-সাধনত্বই (স্বর্গ সাধনত্বই ) প্রস্থলে “ঈত; 

এই বিধি-গ্রত্যঘের অর্থ । 

উ?-_হেতৃত্বাদনুমানাচ্চ মধ্যমাদৌ বিযোগতঃ | 
অন্যত্রক গু সামধ্যানিষেধানুপপতিতঃ ॥ ১৩ মূ 

হেতু বলিয়া, 'অন্গুযানহেতু, অন্ব্রকপু সামর্থযহেতু, মধ্যমাদি পুরুষ- 

স্থলে বিয়োগহেতু এবং নিষেধের অন্পপত্তিহেতু, (ই্ট-সাধনত্ব ) বিধি- 

প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না। 

উঃ--ইফ্টের হেতুতা যদি প্রতায়ার্থ হয়। 
সাদ্ধের সাধন দৌষ হথ যে উদয় ॥ ৬৭ 

অধ্োষণা, অনুজ্ঞাদ অর্থবোধ স্থলে । 

ইা্টের হেতৃতাবোধ নয় বিধি বলে ॥ ৬৮ 

সেই সেই স্থলে যাহ বিধি-প্রচারিত। 

“যজেত” প্রভৃতিস্থলে তাহাই উচিত ॥ ৬৯ 

ইঞ্টের হেতৃতা নাই প্রতিষিদ্ধ স্থলে । 
নিষেধের উপপত্তি হয় না তাহলে ॥ ৭০ 

বিধি-বাক্য স্থলে বৈধ-কর্শে ইষ্ট-সাধনত্ব অনুমেয় ; অর্থাৎ বিধি-বাক্য 
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৯৭৯৭ 

শ্রবণে কর্মটাকে বৈধ বলিয়। বুঝিলে “কর্মটা বৈধ বলিয়াই ইষ্টের সাধন” 
এরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা “কর্মটী ইঞ্টের সাধন” এরূপ অন্ুমিতি 

হইয়া থাকে। সুতরাং ইঠ্ট-সাধনত্ব, আক্ষেপ বা অনুমান ল্য বলিয়া 
বিধি-প্রত্যয়ের অথথ হইতে পারে না। বিশেষতঃ তাহ! হইলে সিক্চের 

সাধন স্বরূপ দোষও হয়। তাৎপর্য --“ম্বর্গকামোহম্বমেধেন যজেত” 

এই একটা বিধি-বাক্য, এইরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে অশ্বমেধ ষজ্ঞে বিধি- 
প্রহ্ায়ের অর্থ জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞটাকে বৈধ-কর্ম বলিয়। 

বুঝিলে, তদদ্বারা অশ্বমেধ যঙ্জে ইষ্-সাধনত্ব অনুমিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ 

বৈধ-কর্ধম বলিয়াই অশ্বমেধ যন্ত্র, উ্ের সাধন বা উপকারী এরূপ অনুমান 

হইয়া থাকে । স্ৃতরাং ইষ্ট-সাধনত্ব সাধ্য এবং বিধি-গ্রতায়ার্থ হেতু বা 

জ্ঞাপক, ফলতঃ£ ইহাই স্বীকার করা হয়। 'এমত অবস্থায় যদি ইট্ট- 

সাধনত্ব বিধি-প্রত্যায়ের অর্থ হয়, তবে নিজকে নিজের হেতু বা জ্ঞাপক 

( অন্থমাপক ) বলিতে হয় স্থতরাং ইষ্ট-নাধনত্ব স্বরূপ হেতু দ্বারা 
ইষ্ট-সাধনত্বরই সাধন করা হয় বলিয়া সিদ্ধের সাধন দোষ হয় (১)। 

অর্থাৎ বিধি-প্রতায়ের দ্বারা 'অশ্বমেধ যজ্ঞাদি-কর্মে ইই্-সাধনত্ব বুঝিয়া 

পুনঃ অনুমানের দ্বারা উহাকে বৃঝিবাৰ 'আবশ্তকতা থাকে না বলিয়া 

পৃর্ধোক্তরূপ অনুমান নিস্ষল হয়। আঅপিচ “ত্বরতি মৃত্যু" 'ত্বরতি 

্রহ্মত্যাং” এইরূপ 'অনেক বেদ-বাক্য দেখিতে পাওয়া! যায়। এ সকণ 

বেদ-বাক্যের দ্বার| কেবল ফলই উক্ত হইয়াছে, উহা! দ্বারা কি উপায়ে 

বরক্গহত্যা সাপ হইতে কিংবা মৃহ্না হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহ! 

(১) অন্বিতি করিবার পূর্ব্বে হেতুরজ্ঞান আবশ্যক বলিয়। সর্বন্্ অনুমানস্থলে 

ছেতুটী প্রসিচ্ধ হওয়! আবশ্যক ' এমত অবস্থায় হেতু, সাধা হইতে প|রে না, কারণ-__ 

যাহ! জঞ্জাত এবং বুঝিবার উপমুক্ত তাহাকেই দাধ্য বল! হয়; হেতু, প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত 

বলিয়। উহাতে সাধাতা থাকিতে পারে না, ইহ! দোষ। 
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শপ তিন পির্িসিপস্পাস্শি সপ পপি 

সমাক বলা হয় নাই, সুতরাং সংশয় হইতে পারে বেদ অনন্পূর্ণ। কিন্ত 
বেদ সর্বজ্ঞ-ঈশ্বর-বাক্য; সর্বজ্ঞ ফল জানেন উপায় জানেন না, ইহা 
অসম্ভব। ঈশ্বর লোক-হিতার্থেই বেদ বলিয়াছেন, তিনি ফল বলিয়া 

"উপায় গোপন রাখিয়াছেন, ইহা ও অসন্তব। সুতরাং বলিতে হয়, 

অধ্যয়ন, অধাপনার শৈথিল্য বশতঃ কতকগুলি বেদ লুপ্ত, অর্থাৎ 
আমাদের বিস্বৃতির অন্তরালে লুকায়িত হইয়া রহিয়াছে । এরপন্থুলে 
পুপ্ত-বেদধের অনুমান করিয়। লহতে হয়, অর্থাৎ “মৃত্যু বরহ্মাহত্যা সন্তরণ- 
কাযোহশ্বমেধেন যজেত” এইরূপ বেদ-বাক্যের অনুমান করিয়া লইতে 

হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু “ইষ্ট-সাধনত্ব* বিধি-প্রত্যয়ের 
অর্থ হইলে “ত্বরতি মৃত্াং ত্রতি ব্রক্মহত্যাং" ইত্যাদি অর্থবাদের দ্বারাই 
অশ্বমেধাদি যক্তে মৃত্যু। ব্রহ্মহত্যা। সম্তরণ স্বরূপ ইঞ্টের সাধনতান্ঞান হয় 

বলিয়া উহার লাভের নিমিও এরূপ বিধি-বাক্যের অন্নুমান করিবার 

4আবশ্তকতা। থাকে না। সুতরাং হঞুসাধনত্বের অন্ত কিছুই বিধি 

প্রতায়ের অর্থ, ইহা! অব্ৃই স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ অশ্বমেধ 

বঙ্গে মৃতু! এবং ব্রহ্মহত্যা সন্তরণ স্বরূপ ইষ্টের সাধনত্ব, “ত্বরতি মৃত্যুং ত্বরতি 

্রঙ্গহতাং” ইত্যাদি অর্থবাদের দ্বারাই লতা বা জ্ঞাত হওয়ার উপযুক্ত 

বলিয়া এরূপ ইট্ট-সাধনত্ব, অনুমিত “মৃত্যু ব্রশ্মহত্যা সন্তরণকামোইশ্বমেধেন 
যজেত" এইরূপ বিধিবাক্ের অন্তগত “ঈত” এই বিধি প্রতায়ের অর্থ 

হইতে পারে না। কারণ-যাহ। অনগ্ঠ লভ্য অর্থাৎ অন্তের দ্বারা জ্ঞাত 

হওয়ার অনুপযুক্ত, তাহাই শবের শক্যার্থ হইয়া থাকে। তবে কথা 

হইতে পারে যে কোনও বস্ত পুনঃ পুনঃ নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত হইলে, এ 

বস্তর জ্ঞান দৃঢ় হয়; ভ্তান দৃঢ় হইলে বস্তুটী ঝটিতি স্মরণ পথবত্ী হইয়া 

থাকে ; সুতরাং জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্ত জ্ঞাত-বস্তুকে ও পুনব্বার বুঝিবার 

আকাঙ্ষা হইতে পারে । অথবা! কোনও বস্ত বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞানে 



৩৫২ কুম্থুমাগ্ুলি-সৌরভ। 
সস সস রস 

অপ্রাযাণ্যাশঙ্ষা অর্থাৎ জ্ঞানটী ভূল হইল কিনা ১ এরূপ সংশয় হওয়া 

স্বাভাবিক। সুতরাং প্রাথমিক জ্ঞানে অপ্রামাণ্য-আশঙ্কা দূর করিবার 

নিমিত্ত বস্তরটীকে পুনর্বার বুঝিবার আকাক্ষা হইয়া থাকে । শ্ররূপ 

অবস্থা ঘটলে সিপ-বস্তুর সাধন করা দোষের হইতে পারে না; অর্থাৎ 

সিদ্ধ-বস্তব সাধ্য হইতে পারে, সুতরাং বিধি-গ্রত্য়ের দ্বারা প্রথমতঃ 

বৈধকর্মথে ইষ্ট-সাধনত্বের জ্ঞান হইলেও পুনর্বার অনুমান গুমাণের দ্বার! 

বৈধকর্থে ইঈ-সাঁধনত্বেধ অন্থমিতি কবা দোষাবহ হতে পারে না 

মতএব পোষাস্তর দেওয়া যাইতেছে-যথা-আজ্ঞা, অধোষণ! প্রভৃতি 

অর্থবোধ স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা ইষ্ট সাধনত্বের জ্ঞান হয় না বলিয়া 

“ইষ্-সাধনত্ব” বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না। তাঁৎপর্যা-'ন্বর্ণ- 

কামোহশ্বমেধেন যজেত” ইত্যাদি বিধি-বাক্যস্থলে ঈত” এই বিধি- 

প্রত'য়ের দ্বার! ই্-স।ধনত্বেব জ্ঞান, কোনওরপে স্বীকার করিতে পারিলেও 

মধ্যম এবং উত্তম পুরুষের বিধি-প্রত্যযস্থলে অর্থাৎ “কুর্যযাঃ” পকুর্যযাংঃ 

ইত্যাদি বাক্যের যাস্, এবং যাম্” ইত্যাদি বিধি-প্রত্যয়স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের 

দারা বক্তার আজ্ঞা এবং সংকল্প প্রভৃতিরই জান হয় বণিয়া ইষ্ট-সাধনত্ব, 

বিধি-প্রত্যয় সকলের অর্থ হইতে পারে না । বিশেষতঃ পন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ। 

( কলগ্র ভক্ষণ করিবে না), ইত্যাদি নিষেধ বাক্ান্থলে “ভক্ষ+যাৎ 

ভক্ষয়েং ইহার অংশ-যাৎ" এই বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা ইষ্ট সাধনত্বের জ্ঞান 

হইতে পারে না। কারণ-তাহ! হইলে শ্ররূপ বিধি-বাঁকেোরর দ্বারা কলগ্র 

তক্ষণে ইছ্ট সাধনত্বের নিষেধ বুঝাইবে, কিন্তু কলগ্ ভক্ষণ আতশুতৃপ্তিকর 

অর্থাৎ মুখ রোচক বলিয়া উহাতে সামান্ৃতঃ ই্সাধনত্বের অভাব পন” 

এই নিষেধ বাচক শের দ্বার বুঝাইতে পারে না। তাৎপর্য) -“ন 

তক্ষয়েৎ” বলিলে তক্ষণে সামান্ততঃ "যাঁৎ” এই বিধি-প্রত্যয়ার্থের অভাবই 

"ন" এই শব্ষের দ্বার! বুঝাইয়া থাকে । কিন্তু কলঞ্জ ভক্ষণ আপাততঃ 



পঞ্চম স্তবক । ৩৫৩ 
স্তন টি পি সিসি পতি তি সিসি পি ৯ ০৯৯৯৯ পি পি সি মিস্টি ৯ ০ সী সি সি শ্িস্সিস্সি স্পিক্সি এ পপি স্পস প৯ প পি ০৯ ৯০ ০৯ সিসি তি সি সিশ  পাস্িস্টি্স্পিস্সসি শি 

তৃপ্তির সাধন বলিয়৷ উহাতে সামান্ঠিতঃ ইষ্ট সাধনত্বের অভাব বাধিত। 

সুতরাং “ন” এই নিষেধ-বাচক শবের দ্বারা কলগ্র-ভক্ষণে সামান্ততঃ 

ইষ্ট-সাধনত্বের অভাব বুঝাইতে পারে না; সুতরাং ইষ্টসাধনত্ব বিধি- 

প্রতায়ের অর্থ হইতে পারে না। 

স্বমত_- 

বিধির্ববক্ত,রভিপ্রায়? প্রবৃন্তাদৌলিঙাদিভিঃ | 

অভিধেয়োহনুমেয়া তু কর্ত,রিষ্টাত্যুপয়তা ॥ ১৪মু 

প্রবৃ্তি এবং নিবুত্তি বিষয়ে বক্তার অভিগ্রীয়ই বিধি এবং উহাই 

লি€াদি বিধি-গ্রত্য় সকলের অভিধেয় ( বাচ্য), কর্তার ইষ্টের সাধনত্ব 

মন্বমেয় | 

প্রবৃত্তি নিবুঝ-হেতু মননে সহায় । 

আচার্ষ্যের মতে বিধি বর্তু-অভিপ্রায় ॥ ৭১ 

অভিপ্রায় হেতু করি ইঙ্ট-সাধনত্ব। 
অনুমেয় হয় পরে এই বিশেষত্ব ॥ ৭২ 

কর্ম-কর্তা নিঘোজ্য-পুরুষের ধর্শ-ম্পনদ যত গ্রভৃতিঃ এবং যন্ঞাদি 

কশ্খের ধর্ঘম_কর্তব্যত্ব এবং বিধি-প্রত্যয়ের ধর্্_অভিধানামক শক্তি 

বিশেষ, বিধি প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে ন1; ইহা পূর্ব পুর্ব বিচারের 

দ্বারা প্রতিপর করিয়া! আচার্যের নিজ মত বলা যাইতেছে_ প্রবৃত্তির 

হেতুভৃত ইষ্-সাধনত্বের এবং নিবৃত্তির হেতৃতৃত-দিষ্টসাধনত্বের অর্থাৎ 

গুরুতর ছুঃখ-জনকত্বের মননে সহায় (অনুমাপক ) বক্তার অভিগ্রায়ই 

আচার্ধোর মতে বিধি প্রতায়ের অর্থ। কারণ- মধ্যম এবং উত্তম পুরুষের 

বিধি-প্রত্যয় স্থলে বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা আক্তা, সংকল্প স্বব্ধপ বক্তার আতি- 

২৩-_ 



৩৫৪ কুনুমাঞ্লি-সৌরভ। 
নিরাকার ৮৯২ িশি্াশি এ ৯ ০৯ স্পস্ট সিটি সিস্ট 

প্রায় বা সংকল্প বিশেষেরই জ্ঞান হইয়৷ থাকে | সুতরাং "যজেত” ইত্যাদির 

“ঈত” এইনাম পুরুষের বিধি-প্রত্যয় স্থলে ও বিধি-প্রত্যয়ের ্বার৷ বক্তার 

অভিপ্রায়ই বিধি-গ্রতায়ের অর্থ বলিলে কোনও দোষ হয় না। সুতরাং 

সর্বত্র বক্তার অভিপ্রায়ই বিধি- প্রত্যয়ের অর্থ। “ম্বর্গ কামৌইশ্বমেধেন 

যজেত” এই একটা বিধিবাক্য, এরূপ বিধি-বাক্য শ্রবণে নিযোজ্য-পুরুষ 

প্রথমতঃ বুঝিয়া থাকে যে স্বর্গকাম ব্যক্তির অশ্বমেধ যজ্ঞকরা আপ্ত- 

পুরুষের অভিপ্রেত। এবং “ন কজঞ্জং তক্ষয়েৎ” এইরূপ নিষেধ-বাক্য 

শ্রবণ করিলে শ্রোতা প্রথমতঃ বুঝিয়া থাকে যে কলগ্ত ভক্ষণ, আপ্ত- 

পুরুষের অভিপ্রেত নহে ; অর্থাৎ সর্বত্র বিধিবাকা স্থলে প্রথমতঃ আপ্র- 

পুরুষের অভিগ্রায়টী বুঝিয়া লইতে হয়। পরে বিধিবাক্য স্থলে যেহেতু 

অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকরা বক্তৃ-আপ্তপুরষের অভিপ্রেত, সেইহেতু 

ধী সকল কর্ম নিযোজ্য-পুরুষের ইচ্ট বা! স্বর্গের সাধন, এইরূপ অনুমান- 

প্রমাণের দ্বারা অশ্বমেধ বঙ্জ।দি কর্মে ইই-সাধনত্বের জ্ঞান ( অনুমিতি ) 

হইয়া থাকে । এবং নিষেধ বাক্য স্থলে যেহেতু কলঞ্জ ভক্ষণাদি কর্ম 

বক্তৃ-মাপ্ত-পুরুষের অভিপ্রেত নহে; সেই হেতু এ সকল কর্ণ গুরুতর 
দুঃখের জনক, ইত্যািরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা নিষিদ্ধ-কলঞ 

ভক্ষণাদি কর্মে গুরুতর দুঃখ জনকত্বের জ্ঞান ( অন্ুমিতি ) হইয়া থাকে। 

পরে এইরূপ মননের দ্বারা বৈধ-কর্মে প্রবৃত্তি এবং নিষিদ্ধ-কর্ম্নে নিবৃত্তি 

হয়) আচার্ষ্যের মতের ইহাই বৈশিষ্ট্য। বেদ, বাক্য সমষ্টি, বাক্য-নিত্য 

হইতে পারে লা, সুতরাং বেদ, অনিত্য ; (দ্বিতীয় স্তবকে ইহা বলা 

হইয়াছে), বেদের বক্র! অবস্থাই স্বীকার করিতে হয়। আচারের মতে 

সর্বদ্ঞ-ঈশ্বগই বেদের বক্তা, স্থতরাং বেদ-বিধির বক্তা কেহ নাই, এরূপ 

আশঙ্কা হইতে পারে না বলিয়া সর্বন্ত-ঈশ্বরের অভিগ্রায়ই বৈদিক 
বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ । বাস্তবিক আচার্য্যের এই মতটী বিচার সঙ্গত কিনা 



পঞ্চল শ্তবক । ৩৫৫ 
সি ৯১৩ ই তি বত সি সপ 

বিশেষ প্রণিধাণ-যোগ্য | কারণ-ঈশ্বরের জ্ঞান যেরূপ সর্ধ বিষয়ক 

তদ্রুপ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও সর্ব বিষয়ক), কোনও কার্যাই তাহার ইচ্ছা 

ব্যতীত হয় না; অন্তথ| তাহার সর্ব নিষস্ত তের হানি স্বীকার কর! হয়। 

(১) তাষস ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে কলগ্র ভক্ষণ করিতে দেখ যায়, স্বাত্বিক 

প্রকৃতির লোকেও ভ্রম, প্রমাদ বশতঃ কখন কখনও নিষিদ্ধ-কর্মের 

আচরণ করিয়া থাকেন, ইহা! প্রত্যক্-সিদ্ধ। সুতরাং কলগ্ ভক্ষণ 

প্রভৃতি নিষিদ্ধ-কর্মেও ঈশ্বরের ইচ্ছা নিহিত আছে, ইহা! অবশ্ঠ স্বীকার্য্য। 

এমত অবপ্তীয় এ সকল নিষিদ্ধ-কর্ম্ম করা ঈশ্বরের অভিগ্রেত নহে, ইহা 

বলা যায় না সুতরাং “ন কলগ্তং ভক্ষয়ে'” এইরূপ নিষেধ-বাক্য শ্রবণে 

কলগ্জ ভক্ষণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, এইরূপ যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে 

ন|। কিন্তু রূপ বাক্য শ্রবণে অভিজ্ঞগণকে কলগ্জ ভক্ষণাদি কর্মে 

বিরত থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং “ন” এই নিষেধ বাচক শবের দ্বারা 

“ভক্ষ-যাৎ-ভক্ষয়েৎ” ইহার অংশ “যাৎ" এই বিধি-প্রতায়ের-ছাঁরা গুরুতর" 

ছুখ জনকত্বেরই 'জ্তান হয়, অর্থাৎ, কলঞ্জ ভক্ষণ করিলে ভাবী গুরুতর- 

দুঃখ, ইহাই অভিজ্ঞ-শ্রোতা বুঝিয়া থাকে? ইহা অবস্ত স্বীকার করিতে 

হয়। সুতরাং গুরুতর-ছুঃখ জনকত্বের অভাবহ এরূপ বিধি-বাক্য স্থলে 

বিধি-প্রতায়ের অর্থ (২)। এইরূপ “তৃপ্ত কাযোজলং ন তাড়য়েখ ইত্যাদি 

পপ 

(১) সমুদায় কার্ধ্যে ঈশ্বরের ক্ষমতা নাই, এইরূপ পূর্বব পক্ষ উত্থাপন করিয়। 

তৃতীয় স্তবকের চতুর্থ কারিকায় আচার্য্য ঈশ্বরের সর্ব নিষন্ত্ স্বীকার কারয়াছেন। 

»(২) গুরুতর দুঃখ-জনকতাভাবের অভাব,” গুরুতর ছুঃখ জনকত ইহ! বিধি- 

প্রত্যায়ার্থের নিষেধ স্বরূপ; সুতরাং গুরুতর হঃখ-জনকত্বের অভাবই এই স্থলে বিধি 

প্রতায়ের অর্থ।' এরপ “জনং ন তাড়গেৎ” ইত্যাদ স্থলে ইষ্ট-সাধনত্, এবং “গঙ্গুঃ 

সমুপ্তরং ল লজ্বয়েৎ” ইত্যাদি স্থলে কর্তব্যত্বই বিধি-প্রতায়ের অর্থ । ইহ। একটু প্রপিধান 

করিলেই বুঝিতে পার! যাইবে। 

ঢা 



৩৫৬ কুন্ুমাঞ্জলি-সৌরভ। 

স্থলে “ন* এই নিষেধ-বোধক শবের দ্বারা বিধি-প্রত্যয়ের অথ-তৃপ্তি 

ক্নকত্বের নিষেধেরই জ্ঞান হয়; সুতরাং এইবপ স্থলে তৃপ্তি স্বরূপ যে 

ইষ্ট, তাহার জনকত্বই অর্থাৎ ইষ্ট-সাধনত্বই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ। এই 

রূপ "পঙ্থুঃ সমুদ্র' ন লক্ঘয়েখ” ইত্যাদি স্থলে "ন” এই নিষেধ-বোধক 

শকের ছার! কর্তব্ত্বের নিষেধেরই জ্ঞান হয়, সুতরাং কর্তব্যত্ই এইরূপ 

স্থলে বিধিংপ্রত্যয়ের অর্থ ; এমত অবস্থায় গুরুতর ছুঃখ জনকত্বের অভাব, 

ইষ্ট-সাধনত্ব এবং কর্তবাত্ব এই তিনটাই বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ, ইহাই যৃক্তি 

সঙ্গত বলিয়। বিবেচিত হয়। মধ্যম উত্তম পুরুষ স্থলে ও বক্তার আজ্ঞা, 

সংকল্প প্রভৃতি বিধি-প্রতায়ের অর্থ নহে । শ্রী এ স্থলেষথা সম্ভব গুকতর 

দুঃখ জনকত্বাভাব, ই্ট-সাধনত্ব এবং কর্তব্যত্ব, ইহাদের যেকোন একটাই 

বিধি প্রত্যয়ের মর্থ। ইহা গ্রণিধান পুর্বক নিরূপপ করিয়া লহাতে 

হইল । বাহুল্য ভয়ে বিস্তার করা গেল ন1। 

কৃৎম্ম এবচ .বদোহ্যং পরমেশ্বরগোচরহ | 

্বার্থঘারৈব তাৎপর্ধ্যং তস্ত স্বর্গাদিবদ্ধিধৌ || ১৫মু 

সমুদ্ায় বেদ ভাগই পরমেশ্বর বিষয়ক, ন্বর্গীধির নায় তাহার ! ঈশ্বর 

বোধক-বেদের ), স্বার্থ-প্রতিপাদন দ্বারাই তাঁৎপর্ধ্য। 

লিঙ্গরূপে পৃর্বেব বেদ হ'য়েছে কথিত। 

স্বার্থ দ্বারা পরমেশে পুনঃ সমধিত ॥৭৩ 

বেদান্ত, ব্রাঙ্গণ, মন্ত্র বেদ ভাগ যত। 

সর্বত্র কথিত ঈশ, বলিব বা কত ॥৭8 

বিধিতে স্বর্গাদ যথা! সমথিত হয়। 

স্বার্থ দ্বারা তথা ঈশে তাতপর্যয-নির্ণয় ॥৭৫ 



পঞ্চম স্তবক। রী 
স্পন্সর আজ ০ প৯ ৯ 2 ও _5 পপ প্টিতি পিপাশিলাসি পাপ 

এই স্তবকের প্রথম শ্লৌকের ব্যাখ্যায় ঈশ্বর-সাধক হেতুরূপে, অর্থাৎ 
অন্থমানপ্রমাণরূপে বেদ, উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শব্দপ্রমাণরূপেও 

বেদ-বাক্য ঈশ্বরের সাধক বা জ্ঞাপক হইতে পারে; সম্প্রতি তাহাই 

বলা যাইতেছে । “শত” শবের ব্দত্ব অর্থ করিয়া বেদ, পৌরুযেয়, বেদ 

হেতু, এইবূপ অনুমানের দ্বারা পুঝ্রে ঈশ্বর সিদ্ধকর! হইয়াছে। সম্প্রতি 

আরতি, শবের আতিবাক্য অর্থ কাঁরলে ও শ্রুতিবাক] দ্বারাই যে ঈশ্বর 

সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই বলা যাইতেছে। বেদান্ত বা উপনিষদ, ব্রাহ্মণ 

বা কম্মকাণ্ড, মন্ত্র বা সংহিতা প্রভৃতি যতপ্রকীরের বেদ বিভাগ আছে? 

তাহার সর্ধত্রই পরমেশ্বর কথিত হইয়াছেন (১) এ লকল বাক্য 

নিরর্থক নহে । কারণ--যেরূপ *ন্বর্গকামোইশ্বমেধেন যজেত” ইত্যাদি 

স্থলের “স্বর্গকা ম£” এই পদটা অর্থবাদ হইলেও “অশ্বমেধেন বজেত' এই 

বিধি-বাকোর সহিত এক বাকাতা বশতঃ “ন্বর্গকাম” শবের খর্গ 

ফলাকাজ্জী পুরুষ স্বরূপ অর্থে প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তদ্দরপ যঙ্জো 

বৈ বিষুঃঃ” ইত্যাদি শ্রতি-বাক্য অর্থবাদ হইলেও “ঈশ্বরমুপাীত" এই 

বিধি-বাকোর মহিত এক বাকাতা বশতঃ উহাদের স্বার্থ-বিষু প্রভৃতি অথে 

প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। তাতপর্যয _“'অশ্থমেধেন যসেত” এহকপ 

বিধি-বাক্য শ্রবণ, শ্রোতার জিজ্ঞাস! হওয়া স্বাভাবিক “কোইম্বমেধেন 

যঞ্সেত, তছত্বরে “ন্বর্কামঃ” এইরূপ বাক্য বলিলে শ্রোতার এরূপ 

শী শ
ী 

(১) ব্রাহ্ধণ ভাগে-“যজে। বৈ বিষণ পশ্ঠত)চ্ষু শৃণোত্যকর্ণচ" ইত্যাদি। 

উপনিষদ ভাগে “এতস্ত বা প্রাশাসনে গাগি! গাবা পৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠতঃ” 

ইত্যাদি। সংহিত। ভাগে যজ্ঞপুরুষরূপে ইশ্বর কথিত হইয়াছে।” ইদং বিফুকর 

চক্তমে ইত্যাদি, সহত্র শীর্ষ। পুরুষ; ইত্যাদি। অপর নমুদায় বেদ ভাগেই “'ঈশ্বর- 

মুপানীত” এইরূপ কথ। দেখিতে পাওয়া বায়। ' 



৩৫৮ কুন্গুমাঞ্জলি-সৌরভ | 
পিউ সা লিসা লি বস সস 

জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়। সুতরাং “ন্বর্গকামঃ* এই বাঁকাযটী “অশ্বমেধেন 

যজেত” এই বাকোরদারা উত্থাপিত আকাক্ষার নিবর্তক বলিয়া “স্বর্গ- 

কামোহশ্বমেধেন যজেত* ইহা একটা মহাবাকা। সুতরাং “ম্বর্গকাম:* £ই 

বাকাটী অর্থবাদ হইলেও ১) “অশ্বমেধেন বজেত” এই বাকোর সহিত 

মিলিতরূপে উহার যেরূপ সার্থকতা আছে, তদ্রুপ “ঈশ্বরমুপাসীত" এইরূপ 

বিধি বাক্য-শ্রবণ করিলে নিষে।জা পুরুষের জিজ্ঞাস! হওয়! স্বাভাবিক যে 

“ঈশ্বর” কঃ তত্ত্বে “যন্তো বৈ বিষুঃ৮” বলিলে এরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্ত 
হয়; স্বৃতরাং “যন্ঞো বৈ বিষ” এই বাক্যটা অর্থবাদ হইলেও “ঈশ্বর 

(১) অর্থবাদ--যে সকল বাকোরদ্বার! বিধির ( বৈধ-কর্মের ) স্তাত, নিন্দা প্রভৃতি 

করা হয়। বিধিবাক্য বলিব!র উদ্দেশ্য নিযোজ্য পুরুষকে বৈধ কর্ধে প্রবৃত্ত কর! । মান্য 

মাত্রেরই ফলাকা ক্ষা হওয়া স্বাভাবিক, কর্মের ফলক? ইহ। জানিতে ন! পারিলে প্রায়পঃ 

মাহৃধকে কর্শে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না | লাড়, দিব উধধ খাও” ইহ! বণিয়! রুণ 

শিশুকে ঘেরূপ উমধ সেবন করান হয়. বাস্তবিক *লাড় দিব” কথাটীর স্বার্থে তাৎপর্য 

ন! থাকিলেও উষধ মেবন করাণ স্বরূপ অর্থে তাৎপর্য স্বীকার করিতে হয়, ত্র বৈধ- 

কর্মে প্রবৃত্ধ, কিংবা নিষিদ্ধ কর্ধে নিবৃত্ব করাইবার নিমিত্ত বেদে যে সকল বাক্য বা 

হইয়াছে, সকল বাক্যই অর্থবাদ। হৃতরাং *ন্বর্গকাষে!” এই বাকাটীও অথবাদ। 

তাছার কারণ “ন্ব্গকামঃ" এই বকাটী বলিবার উদ্দেশ্টয নিষোজ্য-পুরুষকে অঙ্থমেধ 

যজ্জে প্রবৃত্ত করা | অশ্বমেধ যঙ্জ করিলে স্বর্ণ হয়, ইহ! জানিতে পারিলে নিযোজা- 

পুরুষের অশ্বমেধ যঙ্ে প্রবৃত্বি হওয়! সম্ভব পর। এই নিমিত্ই উহা বল! হইয়াছে। 

'স্বর্গকাম১” এই বাকাটীর কোন অর্থ নাই এরূপ নয়। “যজ্ঞো বৈ বিফুঃ+ এই 

বাকাটাও নিরর্থক নহে, কারপ--বিধি জাছে যে ট্াশ্বরকে উপাসন! করিবে, ( ঈশ্বর 

মুপাসীত ), ঈশ্বর কিরূপ জানিতে ন। পাঁরিলে এল্লজ্ঞ-জীব, ঈশ্বরের উপাদনাতে প্রবৃত্ত 

না হইতে পারে, & দিমিত্ব বলা! হইরাহে “যজ্ঞে। বৈ বিচ” । সুতরাং এই কথাটীর 

বা্থে প্রামাণ্য স্বীকার না করিলেও একেবারে অর্থ শৃঙ্য নছে। বেদে কোনও কথাহ 

নিরথ ক বলা হয় নাই। 



পঞ্চম শ্তবক। ৩৫৯ 
০৯ পাম্পি পপাস্পাস্পিস্পাসিগিস্পিস্পাসিসিতীসি স্পা ৯ 

সপিস্পিীশ্িস্পািস্পিস্পাপিসিশপাসপিসটিসি 

মুপাসীত” এই বাকোর সহিত মিলিতরূপে অর্থাৎ একবাকারপে উহার 
সার্থকতা আছে, ইহ! অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং স্বার্থপ্রতি- 
পান দ্বারাও বেদবাক্য ঈশ্বরের বোধক। 

স্যামভুবং ভবিষ্যামাত্যাদৌ সংখ্যা প্রবক্ত গা । 
সমাখ্যাপিচ শাখানাং নাগ্চপ্রববচনাদৃতে ॥১৬মু 

ছিলাম, হইব ইতাদি স্তলে ( আথ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ) বন্তগত সংগ্য। 

এবং আস্ম-বক্তা ব্যতীত শাখা সকলের সমাখ্যা সম্ভবপর নহে। 

হইব, হয়েছি, আছি সংখ্যা বক্তৃ-গতা। 

শাখাব সমাখ্য] পুনঃ বর্তৃ-নামে খ্যাতা ॥৭৬ 

ঈশ্বর সাধিত ইথে, বুঝ বিচারিয়া। 

ঈশের মননে সদ| থাকরে ডুবিয় ॥৭৭ 

এই স্তবকের প্রথম শ্লোকের ব্যাগ্যায় অনুমানের হেতুরূপে সংখ্যা 

দ্বার! ঈশ্বর সিদ্ধি করা হইয়াছে । কিন্তু সংখ্যেয় বা সংখ্যা বিশিষ্ট রূপেও 

ঈশ্বর সি হইতে পারে ; ইহাই বলা যাইতেছে--“স্তাং” “অভুবং" (হইব, 

হয়েছি) প্রভৃতি উত্তম পুরুষের প্রয়োগ স্থলে আধ্যাতপ্প্রত্যয়ের দ্বার! 

বক্তার সংখ্যা উক্ত হইয়া থাকে । ““মহং স্তাং” বলিলে অস্--যাম্ল 

স্তাম্। ইহার “যাঁম্” এই আথাত-প্রতায়ের দ্বারা যেরূপ বক্তার সংখ্যাই 

বুঝাইয়া থাকে, তদ্রুপ “অহংব হু স্তাং, গ্রজায়েয়ং+ ইত্যাদি বৈদিক উত্তম 

পুরুষের প্রয়োগ স্থলেও আখ্যাত-প্রতায়ের দ্বারা বেদবক্তার সংখ্যারই 

জ্ঞান হয়। সুতরাং পস্থলে আখ্যাত-প্রতায়ের অর্থ যে সংখ্যা তদ্বিশি্ট 

বা সংখ্যের-বেদবক্তা অবস্থাই স্বীকার করিতে হয়; তিনিই সবস্ত-ঈশ্বর। 

অপর-বেদের শাখা সকলের সমাথ্যা বা সংজ্ঞা দ্বারাও বেদের বক্তা স্বীকার 



৩৬৯ কুম্থমাঞ্জণি সৌরভ | 
চে সস স্টপ পিপি ২৯ সি সিসি ২ সিটি শট স্টিপিসসপস্পিস্সি সাপটি প্টি উিদাসি শশা 

করিতে হয়। কারগ__শাখা সকলের কৌধ্মী, কাঠক প্রস্ৃতি ২ সংন 
বক্তার নামানুমারেই যে হইয়াছে, উঠা এ সকল সংজ্ঞ| দ্বারাই বুঝা যাঁয়। 
এ নকল সংজ্ঞ৷ অধ্যাপক প্রভৃতির নামান্থুদারে হয় নাই, কারণ-অসংখ্য- 

বিস্তার্থী ভিন্ন তিন্ন সময়ে একজনের নিকটই অধ্যয়ণ করিয়াছে, ইহা 

সম্ভবপর নয়। সুতরা' অবশ্যই স্বংকার করিতে হয় যে পরমকারুণিক 

ভগবান্ প্রথমতঃ কাঠকাদিরূপে মবতীর্ণ হইয়া! শাখা সকল বলিয়াছেন । 

সব্বমঙ্গল নিধাঁন ভগবান্ 'অবশ্তই আছেন, মতএব ভগবানের মনলাদি রূপ 

উপাসনা কাধ্যে ব্য।পুত থাকিয়া মনুষ্যমাত্রেরই জীবন যাপন করা কর্তব্য। 

ঈশ্বরে মবিশ্বাধীরিগের সম্থন্ধে বলা ষাইতেছে_. 

ঈত্যেবং শ্রন্মতি, নাতি, সংপ্লব জলৈভূ যোভিরাক্ষালিতে। 
ঘেষাং নাম্পদমাদধাপি হৃদয়ে তে শৈলসারাশয়া ॥ 
কিন্তু প্রস্তত বিপ্রতীপবিধয়ো হপুযুর্টৈবচ্চিন্ত কা? | 

কালে কারুণিকতয়ৈব কুপয়া তে তাড়নায়া নরাঃ ॥১৭মু 
এইরূপে শ্রতি এবং স্তায় জলের দ্বারা বার বার প্রক্ষালিত যাহ ধিগের 

সদয়ে তোমার স্থান হয় না, অর্থাত্তুমি আছ বলিয়া যাহার! বিশ্বাস করে না 

নাহার! শৈলসারাশয়) র্থাৎ তাহাদের হৃদয় লোহার মত কঠিন। কিন্ত 

হেকারুণিক! তাহার! লানারূপে কধিত তোমাতে গ্রতিফুল পরায়ণ 

হইলেও তাহার্দিগকে দীর্ঘ সময়ে হইলেও তোমাতে চিন্তাশীল করিবে। 

র্নপ ব্যক্তিগণ একমাত্র তোমা-কর্তৃকই উদ্ধারের যোগ্য । 

শ্রুতি, স্মৃতি, ম্যায় জলে ধুয়ে বারে বার। 

নাস্তিক্য-কলঙ্ক-লেখা ঘুচেন] যাহার ॥৭৮ 

হেরিয়ে বিশ্বের চিত্র নয়ন-্রপ্ীন। 

পিছানে রয়েছে কেহ ভাবেন কখন ॥৭৯ 



গরম শ্তৰ্ক | ৩৬১ 
০৯০ পিপি পিপ্টিপাসিপিপর্ণাসিস্সিশিস্পাশী পি পাশে সি পপ পা পিপিপি 2 ৯ পতি ৭ বরন কির পা ২ পেসপাসপসটিশি্পা্পিস্পিসিসপিসিসপিসিশসসমি পাস সস 

এরমোদে কাটিবে দ্রিন, এই বটে সার। 

এঝুলে রঠিব সদা যাব না ওপার 1৮০ 

ভব, রঙ্গমঞ্চ নহে অকুল পাথাব। 

লহরী খেলছে আহা ! হের একবার ॥৮১ 

ফিরিছে কুস্তীব কত মকর, হাঙ্গর | 

নেব না'ক গরা সবে সন্ধানে তৎপর ॥৮২ 

বল, ঈশ! দযাম্য! জানিনা সাতার। 
কূপা কবে কর পাব এ ভব পাখার ॥৮৩ 

ঈশ্বব ব্খালীদিগকে বলা মাইতেছে-- 

অশ্মাকন্ত নিসর্গ স্ন্দর ! চিরাচ্চেতোনিমগ্ংতযী 

তযদ্ধানন্দনিধৌ তথাপি তরলং নাগ্তাপি সংতৃপ্যতে | 

তন্নাথ ত্বরিতং বিধেহি করুণাং যেন ত্বদেকা গ্রতীং 

যাতে চেতপি নাপ্ন,যাম? শতশো যাম্যাপুনর্ধীতনাঃ॥ ১৮মু 

প্বভাব সুন্দর তব করিণু মনন। 

কতরূপে কত ছাদে নাহি যে গণন ॥,উ 

স্বধানিধে ! বহুকাল তোমাতে ডুবিয়া। 

বহিনু, তথাপি নহে তিরপিত হিয়া 1৮৫ 

বির করুণা, নাগ ! বিতর করুণা। 

সহিতে না হয় পুনঃ যমের তাড়না ॥৮৬ 

(তোমার প্রসঙ্গ কথা করি আলীপন। 

দিবানিশি থাকি যেন এই নিবেদন ৮৭ 



৩৬২ কুম্থুনাঞ্জলি সৌবভ। 
সিসি সিসি ৯ ০৯ সিসি সি সিস্ট পাস সস সিসি িশ্সপাসিস্পিশসি পিসি সি ৯৮5 ৯৯ পিপিপি ইস পিপি এসি পাটি পিসি শিপ পিস 

মেঘনাদ তটে, প্রাচ্যাং লক্গালৌহিত্যাযোগতঃ। 

ঢাকা প্রদেশ সংভূক্তঃ স্বর্ণ গ্রাম সংজ্্কক 0৮৮ 

তত্র কষ্ণপুরাগ্রামো ছিজ্ঞান্বয় সমৃদ্ধিমান্। 

তন্মন খাত-মহাবংাশে জাতঃ ভ্ীরামকৃষ্ণকঃ 1৮৯ 

বঙ্গবাণী প্রমোদায় কুস্তুমাঞ্তীলি-সৌরভং। 
বিস্তারয়তি শাকেহম্মিন্ বেদাব্ধিবন্তচন্দ্রমে ॥৯০ 

শনস্মাঞ্। 



বুমমাঞ্জনি-মৌরভ-গরিগিঠ 
রঃ ৯৯: 

শ্রীরামরুঞ্চ তর্কতীর্থ কর্তৃক 

ব্যাখ্যাত 

স্টিটিতী বা 

প্রকাশক 

শ্ীম্ুক্ত প্রতাপচজ্দ্র স্মতিভুন্মণ 

ব্রাহ্মণবাচীয়া, ত্রিপুরা, 

১ম সংস্করণ 

৮গ]১২) স্জ৩ ০ 
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১৩৩৬ বার 

মূল্য / আট আনা 



প্রাপ্তিস্থান 

প্রীরামক্ক্ণ তর্কতীর্থ, পোঃ আঃ বৈষ্ভের বাজার 

গ্রাম কৃষ্ণপুরা, ঢাকা। 

শ্রীপ্রতাপচন্তর স্বৃতিভূষণ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা 

চাক!) রিগণ লাইব্রেরী । 

প্রিপ্টার-_শ্রগোপালচন্ত্র দে 

হেন| প্রেস, লক্মীবাজার, ঢাক।। 



উউ-স্নগ্গ সজভ্ঞ 

মুড়াপাড়ার স্থপ্রসিদ্ধ জমিদীর বংশোদ্ভব 

ধার্সিক 

স্বীয় ৫ বিজয়চন্ত্র বন্দোপাধ্যায় বি, এ, 

মহাশয়ের 

পবিত্র আত্মার গ্রীতির নিমিত্ত 

আমাল শ্রম-সাধ্য 

এই গ্রন্থখানি 

উত্দনর্প করিলাম । 

প্রীরামকৃষ্ণ দেবশম্া। ৷ 





কৃতজ্ঞতা 

ইতঃপূর্ব্বে মৎসঙ্কলিত কুন্মাঞ্জলি-সৌরতভ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তৎসঙ্গেই নবান্তায়ের পরিভাঁষাগুলির অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, 
কিন্তু অর্থাভাব বশত: ততকালে তাহ] ঘটিয়! উঠে নাই । ঢাঁকা জেলার 
অন্তর্গত মুড়াপাড়ার দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র বন্দো- 
পাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় ত্রাতৃদ্বয় এই 

পরিশিষ্টাংশের সমগ্র মুত্রণ ব্যয় প্রদান করাতে আমি ইহা প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হইলাম ফুন্থুমাপ্রলি-সৌরভের মুদ্রণ ব্যয় ভাওয়ালের 

সদনুষ্ঠাননিরতা রাণী শ্রমমতী আনন্দ কুমারী দেবী এবং ঢাকার খ্যাতনামা 

৬ রূপ বাবুর পৌজ্র বদান্তিবর শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় বহন 
করিয়াছেন। ইছাদের সহায়ত না পাইলে আমার ন্যায় ব্রাহ্মণপর্ডিতের 

পক্ষে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ করা কদাপি সম্ভবপর হইত লা। উক্ত সদাশয় 

ভুম্যধিকারিগণ এই সৎকর্ম যে কেবল আমার সহায়তা বিধান 

কারয়াছেন, এরূপ নহে; আমার বিশ্বাস এই উদ্দার দানের সংবাদে 

মাশ্বাসিত হইয়।৷ মাদৃশ শাস্তরমাত্র সন্বণ ব্রাহ্মণপ্ডিতগণ শান্্থ প্রচারে 

সমাধক প্রোৎসাহিত হইবেন। প্দাতাশতং জীবতু” এই মহাবাক্য 

অন্তরের সহিত উচ্চারণপূর্বক উপকারক মহোদয়গণের সব্ববিধ কল্যাণ 

ও উত্তরোত্তর শ্রীবুদ্ধি কামনা করিতেছি । কিমধিকেন ইতি। 

শ্রীরামকৃষ্জ দেবশম্মা। 





কুনুমাপ্তীলি-মৌরভ পরিশিষউ । 
অথণ্োপাঁধি--যেসকল পদার্থ কোনও বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত 

ন1 হইয়া অর্থাৎ স্বরূপতঃ বিশিষ্ট বুদ্ধির (সবিকল্পক্ঞানের) বিষয় (প্রকার বা 
বিশেষণ ) হয় এ সকল পদ্ার্থই অখণ্ডোপাধি | “এইটা ঘট” এইকব্ূপ 
বুদ্ধি একটা বিশিষ্ট বুদ্ধি, এইরূপ বুদ্ধির বিশেষণ-ঘটত্ব এবং বিশেষ্যু-ঘট, 
ঘটত্ব ঘটত্বত্বাদি স্বরূপ বিশেবণের দ্বারা বিশেধিত না হইয়াও (স্বরূপতঃ) 

এপ বিশিষ্ট বুদ্ধির বিষয় (বিশেবণ ) হইয়া থাকে, স্থৃতরাং ঘটত্ব একটা 

অথপ্ডোপাধি। ঘট* বস্তটা এরূপ নহে, কারণ--ঘটত্বাি স্বরূপ 

বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত না হইয়া (নিব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় হইলে) 

বিশিই্ বুদ্ধির ব্ষিয় হয় না) যেহেতু বিশ্ণজ্ঞান বিশিষ্টবুদ্ধির কারণ; 
যাহার ঘটত্বের জ্ঞান দাই সে বুঝিতে পারে ন! এইটা ঘট, দ্রব্যত্ব কি 

পদার্থ ইহা যে জানেন। সে বুঝিতে পারে না এইটী দ্রব্য, এইরূপ গুণত্ব 

কর্মত্ব তদ্ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বু 'অথণ্ডোপাধি আছে। অথগ্ডোপাঁধি 

সকল বিশেষণের দ্বারা বিশেধিত ন। হইয়া বিশিষ্টবুদ্ধির বিবর (বিশেষণ ) 

হয় ইহা অবশ্থ স্বীকার্ধ্য, অন্যথা অনবস্থা দোষ ঘটে, বিশেষ্যাীভূত পদার্থটা 

বিজ্ঞাত হইতে পারে না, অথচ সমুদয় পদার্কেই বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয় হইতে 

দেখা যাঁয়। £এইটী ঘট, এইরূপ বুদ্ধি একটা বিশিষ্ট বুদ্ধি, ঘট এইরূপ 
বুদ্ধির বিশেষ), ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান খ্রর্ূপ বিশিষ্টবুদ্ধির কারণ । 

এরূপ জ্ঞানস্থলে বিশেষণ-ঘটত্বের জ্ঞানের নিমিত্ত ঘটত্বত্বাদি স্বরূপ তদীয় 
বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষ। স্বীকার করিলে তুল্য যুক্তিতে ঘটত্বত্বের জ্ঞানের 

নিমিত্ত বিশেষণাস্তর জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ স্বীকাঁর করিতে হয়; এইরূপে 
বিশেষণ জ্ঞান ধারার অবসান হইতে পারে না বলিয়া বিশেষণ-ঘটত্ব 
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জ্ঞানের অভাব বশতঃ [বিশেষ্যীভৃত ঘট বস্তুটার বিশ্রবদ্ধি খ অসম্ভব 

হইয়। পড়ে। 

অন্যন্তাভাব--তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক 

পরবং সদাতন (নিত্য ) অভাব। অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা 

তাদ্দাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং অভাবটী নদাতন অর্থাৎ 

অনাদি অনন্তকীলস্থায়ী-নত্য, উহাই অত্যন্তাভাৰ। “ভূতলে সংযোগ 

সম্বন্ধে ঘট নাই, এই একটী অভাব, সংষোগ সম্বন্ধ তাদ।যযু ভিন্ন সন্বনধ, 

প্র অভাবের প্রতিযোগী ঘট, ঘটে উহার যে গ্রতিযোগিতা আছে এ 

প্রতিযোগিতা সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং এ অভাবটা এ প্রতিযোগিতার 

নিরূপক «বং এ অভাবটা সদাতন অর্থাৎ অনাদি অতীতকালে কোনও 

স্থানে ছিল, বর্তমানকাঁলে কোনও স্থানে আছে, অনস্ত ভবিষ্যতেও 

কোনও স্থানে থাকিবে, স্থৃভরাং সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাব 

একটা অত্যন্তাভীব | ধ্বংল এবং প্রাগভাব তাদাত্ময ভিন সম্বন্ধের দ্বার! 

অবচ্ছিন্ন গ্রতিধোগিতার নিরূপক হইলেও ধ্বংস অতীতকালে থাকে না 

অর্থাৎ জগ্ত এবং প্রাগভাব ভবিষ্যৎকাঁলে থাকে না অর্থাৎ বিনাশ্ত ব!লয়া 

সদাতন নহে; সুতরাং অত্যন্তাভাব লহে। এইর্প অন্তোন্তাভাব 

সদ্ধাতন হইজেও ইহার প্রতিযোগিত! তাাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারা 

অবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়। অন্তোন্তাভাব তাদাত্মা ভিন্ন সন্বন্ধা বচ্ছিন্ন প্রতি 

যোগিতার নিরূপক হয় না, সুতরাং অত্যন্তাভাব নছে। 

অ্থক্রিয়াকারিত্ব_-কার্য্যেরজনকত্ব ; অর্থক্রিয়া-কাঁ্য,কারিত্ব-জনকত্ব। 

অর্থবাদ-__গৃহীতগ্রাহি-বাকা, অর্থাৎ যে সকল বাক্যদ্বারা 

জ্ঞাত বস্তর জ্ঞান অর্থাৎ অনুবাদ প্রভৃতি হইয়। থাকে । অর্থবাধ এবং 

অর্থবাদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে বুমততেদ আছে, মৎসঙ্কলিত কুম্মাুলি 

সৌরতে এতদ্বিযয়ের আলোচনা কর! হইয়াছে, উহ! ভ্রষ্টব্য ) বিশেষতঃ 
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অর্থবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে মীমাংসা দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন 

কর! আবখুক, উপরে যাহ। বলা হইল উহা মোটামুটা অর্থ মাত্র। 

অর্থাপত্বি-_অর্থাপত্তি নামক প্রমিতি এবং প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, 

অন্ুমিতি)উপমিতি, এবং শাববোধের অতিরিক্ত-প্রমিতি অর্থাপর্তি-প্রমিতি, 

এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান) ও শবের অতিরিক্ত-প্রমাণ অর্থাপত্তি- 

প্রমাণ । মীমাংসক প্রভৃতি এইরূপ স্বতন্ত্র একটী গ্রমিতি এবং প্রমাণ 

স্বীকার করিয়। থাকেন। একটী উদাহরণ দ্বার! ইহা বুঝান যাইতেছে-- 

“এই স্থৃণকায়ব্যক্তি দিবমে ভোজন করে শা? এইরূপ নশ্চয় হইলে তৎপরে 

অবধারণ (নিশ্যয়) হইয়া থাকে, “এইবাক্তি অবশ্তই রাত্রিতে ভোজন 

করে, ইহা অর্থাপপ্তির একটা গ্রসিঞ্ স্থল। এইস্থলে “এই স্গকায় ব্যক্তি 

দিবসে ভোজন করে না) এইরূপ নিশ্চয়ের পরে “ভোজন ন। করিলে ইহার 

শরীর স্থল হইতে পারে নাঃ অর্থাৎ ইহার শরারের স্থৃনতার উপপঞ্তি 

হয় ন| বা সত সম্ভবপর হর না, ইত্যাদরূপ অন্ুপপা্ড জ্ঞান হইয়াই 

অর্থাৎ “এই ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন করে” এইরূপ অবধারণ হইয়! থাকে ; 

এইব্পস্থুলে কথিতরূপ অন্থুপপত্তিজ্ঞান একটা অর্থাপত্তি প্রমাণ । এবং 

এই ব্যক্তি অর্থাৎ রাত্রিতে ভোজন করে, এইরূপ যে পরবতী অবধারণ 

উহাই অর্থাপত্তি প্রমিতি। মীমাংসকগণের ইহাই অভিমত। কিন্ত 

এই মৃতটী বিচার সঙ্গত নয়। কারণ-_একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় 

ধর্নূপ অনুপপত্থিজ্ঞান এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান ফলতঃ এক, দতরাং 

উহা অনুমান - গ্রমাণের অন্ততূক্ত বলিয়া, অর্থাপত্তিপ্রমাণ অনুমানের 

এবং অর্থাপত্তি-প্রাম্মত অন্ুমিতিরই অন্তভূক্ত। বিষয়টা একটু বিশেষ 

করিয়া বুঝান যাইতেছে-_ প্রথমতঃ দেখা যাউক অন্ুপপত্তি কিঃ বাস্তবিক 

উপপাদকের অভাব প্রযুক্ত উপপাস্থের অভাবই অন্থুপপত্তি। কথিত 

স্থলটা নিয় ইহা দেখ! যাউক, ভোজন করিলেই শরীর স্থন হয় সতরাং 
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ভোজন শরীরের স্থলতার উপপাদক, এবং স্থলত! উপপাগ্ভ। ভোজন না 

করিলে শরীর স্থূল হয় না, বা হইতে পারে না, সুতরাং ভোজনের অভাব 

ঘটলে শরীরে স্থলতার অভাব হইয়! থাকে। এমত অবস্থায় উপপাদ্- 

স্থতীর অভাঁব উপপাদক-ভোজনের অভাব প্রযুক্ত ইহা অব্ত স্বীকার 

করিতে হয়। আর উহ্াই ফগতঃ ব্যতিরেকব্যাপ্তিঃ কারণ-_হেতৃতে 

নাধ্যাভাব প্রযুক্ত যে অভাঁব এ অভাবের প্রতিযোগিতাই ব্যতিরেক 

ব্যাপ্তি। কথিতস্থলে এ সুলকায় ব্যক্তির ভোজনই দাধ্য (নিশ্চিত 

হওয়ার উপযুক্ত ) এবং স্তলতাই ভোজনের হেতু (জ্ঞাপক ), স্থৃতরাং 

ধস্থুলে স্থলতান্বরূপ হেতুর অভাবটী সাধ্য-ভোজনের অভাব প্রযুক্ত ফলতঃ 

ইহাই স্বীকার করা হয় বলিয়া এবং স্থূলতা স্ুলতাভাবের প্রতিযোগী 

বলিয়! স্থলতাস্বরূপ হেতৃতে সাঁধ্য-ভোঙ্জনের অভাবপ্রযুক্ত যে অভাব এ 

অভাবের প্রতিযোগিতাস্বরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি স্বীকার কর! হয়। সুতরাং 

কথিতরূপ অন্ুপপত্তিজ্ঞান বস্তৃতঃ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিকেই বিষয় করে বলিয়া 

অনুপপন্তিজ্ঞান এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্ডিজ্ঞান একই পদার্থ। কথিতস্থলে 

এই স্ুুলকায় ব্যক্তি দ্বিবমে ভোঁঞন করে না? ইহ! নিশ্চয়রূপে জানা 

থাকা বশতঃ খ্ররূপ অনুপপত্ভিজ্ঞান বা ব্যতিরেক ব্যাণ্ডি জ্ঞান দ্বারাই 

অর্থাৎ রাত্রিতে ভোজন করে”ঃ এইরূপ পরবন্তী অবধারণ হইয়া থাকে। 

সুতরাং ইহা ব্যতিরেক ব্যাপ্ডিজ্ঞানের ফল বলিয়া অনুমিতির অন্তভূ-ক্ত 

এবং প্ররূপ অনুপপত্তিজ্ঞান অন্ুমিতির জনক বলিয়৷ অন্থ্মান €মাণেরই 

অন্তভূক্ত। এইরূপ “জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই” ইহা! নিশ্চয়রূপে জান! 

থাকিলে “অর্থাৎ বাহিরে আছে' এইরূপ যে অবধারণ হয় ইহাও 

অর্থাপত্তির একটা প্রসিদ্বস্থল। মৎসঙ্কলিত কুনুমাঞ্জলি দৌরভের তৃতীয় 

স্তবকে ২৪১ পৃষ্ঠা দুষ্টরব্য। 

অনৃষ্ট__চিরানুষ্টিত কর্ম জন্ত মংস্কার। ইহা। জীবাত্মার একটা বিশেষ 

টিপস সস 
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গুণ, অতীন্দ্রিয় পদার্থ । কতকগুলি কণ্্ এইদপ নেই 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই ফল জন্মায় না, বহুকাল পরেই ফলের জনক হয়। 
অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিলে স্বর্সাদি স্থখ, কিংব! ব্র্গহত্যাদি করিলে 
নারকীয় যন্ত্রণা এ সকল কর্মানুষ্ঠানের পরক্ষণেই হয় না, বহু পরে পর- 
জন্মেই হইয়। থাকে) বেদাদিশাস্ত্রে ইহা! জানা যায়, প্রত্যক্ষতঃ ও 
দেখা যায় অধিক পরিমাণে অস্্রাদিদ্রব্য ভোজন করিলে ভোজনের 
অব্যবহিত পরক্ষণেই জরাদি উপজ্র্ব হয় না, অনেক বিলমবেই হয় 
থাকে; কিন্ত এ সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পরে অচিরকাল মধ্যেই বিনষ্ট 
হইয়া যায়ঃ স্থৃতরাং এরূপ কর্তন্তলে অনুষ্ঠাতার অনুঠিত কর্ম জন্ঠ এরূপ 
একটী বিশেষ গুণ স্বীকার করিতে হয় ফদ্থারা চিরানুঠিত কর্ম বহুপরে 
ফলের জনক হয়। এ বিশেষ গুণই অদুষ্ট, উহা প্রতাক্ষের অযোগ্য) 
কারণ-_কন্মানুষ্ঠাতা অনুষ্ঠানের পরক্ষণেই প্রত্যমতঃ অনুন্ব করিতে 
পারে না যে অন্ত কর্ণদ্ধারা এরূপ একটী বিশেষ গুণ হইয়াছে, এই 
নিমিত্তই উহাকে অনৃষ্ট বলা হয়। উহা শুভাদৃষ্ট (ধর্ম) এবং ছুরদৃষ্ট 
( অধন্ম ) অর্থাৎ পাপ এবং পুণ্যভেদে ছই প্রকার । এই অনৃষ্ট জীবাস্মায় 
সমবেত হয়, ভোগ্যবস্ততে স্বীকার করা যায় না। কুন্ুমাঞ্জলি সৌরভের 

প্রথম স্তবকে এততসন্বন্ধে বিস্তুত আলোচনা করা হইয়াছে, উহা। দ্ষ্টব্য। 
অধর্্ম-ছুরদৃষ্ট, পাপ। ইহা অবৈধ বা নিন্দিত কর্মজনিত লীবাত্মার 

বিশেষগুণঃ য|হার ফল নরকাদি। মুক্ত পুরুষের ধর্ম এবং অবর্্ম কিছুই 
থাকে না, এবং পরমেশ্বরের ধর্মাধম্ম নাই, স্তরাং ধর্মের অভাব 
অধন্ম নহে। 

অধিকরণত|--অধিকরণের ধর্ম বা লক্ষণ, কোনও স্থানে কোনও 

বস্ত থাকিলে এরস্থানকে উহার অধিকরণ বল! হয়। আঁধকরণতা 
আধেক্ বস্ত নিরূপিত অধিকরণের ধর্ম বিশেষ | পর্বতে বহি থাকে, 
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পর্বত বহ্তির অধিকরণ। বন্ধি পর্বতে আধেয়, বহ্ছি নিরূপিত পর্বতের 

ধর্ম বিশেষই এস্থলে অধিকরণতা । 

অধিষ্ঠাতা--যাহার প্রেরণা বা ব্যাপারের দ্বার প্রেরিত বা ব্যাপৃত 

হইয়। অচেতন কাঁরণ সকল কার্য্যের জনক হয় তাভাকেই অধিষ্ঠাতা 

বল! হয়। কাঠ্ঠাদির ছেদন কাধ্যে ছেদন-কর্তা চৈত্র প্রভৃতির ব্যাপারের 

দ্বারা ব্যাপূত হইয়াই কুঠার প্রভৃতি অচেতন কারণ সকলকে কার্যের 

জনক হইতে দেখা যায় সুতরাং ছেদন কর্ভাই কুঠারাদি অচেতন কারণ 

সকলের অধিষ্ঠাতা। 

অধিষ্ঠান-- অধিষ্ঠাতৃত্ব। 

, অধিষ্ঠাতৃত্ব-প্রেরকত্ব, বা প্রেরণা । ইহা অধিষ্ঠাতার অসাধারণ 

ধর্ম হইলেও সর্বত্র এক নহে। কাঁঠাদির ছেদন কাধ্যে কুঠারাদি 

অচেতন কারণ সকলের অধিষ্ঠাতৃত্ব--কাঁচাদিছেদ্য পদার্থের সহিত 

কুঠারাদির দৃঢ় সংযোগের অনুকূল ছেদন কর্তার প্রযত্র বিশেষ। জগতের 

সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় কার্ধ্যে জীবের অৃষ্ট কারণ, অদৃষ্ট অচেতন পদার্থ, 
৬ভগবানের ইচ্ছাতেই অনৃষ্টস্বরূপ অচেতন কারণের দ্বারা এঁকল কার্ধ্য 
হইয়! থাকে। সুতরাং এসকল কাধ্যে /ভগবানের ইচ্ছাশক্তই অদৃষ্টঙ্বরূপ 

অচেতন কারণের অধিষ্ঠাতৃত্ব। 

অন্বয়--তৎসত্বে তৎ্সতা । অর্থাৎ কোনও বস্ত্র সত্তার ( অন্তিত্বের ) 

অধীন অপর কোনও বস্বর যে সস্তা (অন্তিত্ব) উহাই এ বস্তুর অন্থয়। 

মৃত্তিকার সত্ব! বা অস্তিত্ব বশতঃই ঘটের সন্তা ব! অস্তিত্ব সম্ভবপর) সুতরাং 

মুর্তিকার সন্তার অধান ঘটের যে সত্তা উহ1!ই ঘটে মৃত্তিকাঁর অন্বয়। 

অন্বয় শবে সম্বন্ধকেও বুঝায়। “পর্বত বহিমান্) বলিলে পর্বতে বহ্ির 
ষে সম্বন্ধের (সংযোগের) জ্ঞান হয় উহাকে পর্বতে বন্ির অন্বয় বলা 

হইয়। থাকে। 
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অনুপসংহারী--ে অন্থমান স্থলে হেতু «বং সাধোর উপসংহার করা 
যায় না। অর্থাৎ হেতু এবং সাধ্যের সামানাধিকরণ্যের (একত্রাবৃস্থিতির) 

দৃ্ান্তস্থল সম্ভবপর হয় না, ফলকথ। হেতু এবং সাধ্য বস্ত একত্র থাকে 

ইহা উভয় বাদি-মিদ্ধ দৃষ্ান্তের দার! বুধান যায় ন! এরূপ মন্ুমান স্থলে 

হ্বেতুটাকে অনুপসংহারী বল! হয়। “সমুদয় পধার্থ ই প্রমেয়। বাঁচ্যত্ হেতু' 

ইহ। একটী অনুপসংহারী স্লঃ এইম্থলে পক্ষ সমুদযপদার্থ, সাধ্য-প্রষেয়ত্, 

এবং হেতু-বাচ্যত্ব। অন্ুমিতির পূর্বের পক্ষে সাধ্যের সংশয় কিংবা নিশ্চয় 

ভাব থাক! আবশ্যক, সুতরাং পক্ষের অতিরিক্ত বন্ততেই সাধা এবং হেতুর 

উপসংহার করিতে হয়, অর্থাং পক্ষের অতিরিক্ত বস্ত দৃষ্টান্ত করিয়াই 

সাধা এবং হেতুর একত্রাবস্থিতি বুঝাইয়৷ দিতে হয়। এমত অবস্থায় 

স্থলে অন্থ্মিতির পূর্বের পক্ষ-সমুদয় পদার্থে সাধা-প্রমেয়ত্বের সংশয় কিংবা 

নিশ্চয়! ভাব স্বীকরধ্য বলিয়। এবং পক্ষের অতিরিক্ত বস্ত অগ্রসিদ্ধ বলিয়া 

সাধ্য-প্রমেয়ত্ব এবং হেতু-বাচাত্বের একত্রাবস্থিতির দৃষ্টান্ত সম্ভবপর হয় না, 

সুতরাং স্থলে বাচ্যত্ব হেতুটা অনুপসংহারী হেত্বাভাস, (ছস্ট হেতু )। | 

অনুপসংহারী স্থলে সমুদয় পদীর্থই পক্ষ হইয়া থাকে এবং অনুমিতির 

পৃর্রে পক্ষে সাধ্যের সংশয় কিংবা নিশ্চয়াভাব থাক! আবস্তক বলির 

সাধাযুক্ত এবং সাধ্যাভাব যুক্ত পক্ষত্বয়ের কোনও পক্ষে হেতুটা নিয়তা 

বস্থিত ইহ! নিশ্চিত হইতে পারেনা, অর্থ/ৎ নিয় করিয়া বলা যায় না 

হেতুটী সাধাযুক্ত স্থানে আছে কিংবা সাধ্যাতাব ২. স্থানে আছে, 

স্থতরাং ইহা ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক যখাথ ভ্তানের বিষয় বলিয়। এক 

প্রকার অনৈকান্ত হেত্বাভাদ। অনৈকান্ত শব দ্রষ্টব্য। 

অনুভব - স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞান, অনুভব জাঁতিই উহার পক্গণ। বস্ততঃ 

্া়তে গ্রতাঙ্গ (ইন্দ্রিয়) অনুমান (পরামর্শ) উপমান (সাদৃশ্য জ্ঞান) 

এবং শব এহ চারিটা প্রমাণ অন্ত জ্ঞানই অনুভব । 
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পিসি 

অনুমান-__-অনুমিতির করণ। অর্থাৎ অন্ুমিতির অসাধারণ কারণ, 

অথবা ব্যাপার যুক্ত কারণ? ইহ! একটা প্রমাণ। বাধ প্রভৃতি প্রতি- 

বন্ধক না থাকিলে পরামর্শের (“সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্পক্ষ” ইত্যারদিরূপ 

নিশ্চয়ের) অব্যবহিত পরক্ষণেই অনুমিতি প্বরূপ কাধ্য হইয়া থাকে, 

সুতরাং পরামশই অনুমিতির অপীধারণ কারণ বলিয়া (অসাধারণ কাঁরণত্- 

করণত্ব এই মতে ) অনুমান প্রমাণ। "পর্বতে বহি নাই' ইত্যাদিরূপ 

বাধবুদ্ধি কিংবা! অন্যবিধ প্রতিবন্ধক না থাকিলে 'বন্তিব্যাপ্য ধুমবান্ 

পর্ঝবত” ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়ের (পরামর্শের) পরে “পর্বত। বহ্নিমান্” এইবপ 

অনুমিতি হইয়া থাকে, সুতরাং পর্বত, বহিমান্, ধূমহেড, &ইগ্লে বেছি 

ব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত, এইরূপ নিশ্চয় ( পরাণ) একটা মনুমান প্রমাণু। 

যাহার! বলেন ব্যাপারধুক্ত কাঁরণত্বই করণের লঙগণ বা করণত্ব অর্থাৎ বে 

কারণ কার্য এবং নিজের মধাবর্ত্ী কোনও ব্যাপার জন্মাইয়া এ ব্যাপাবের 

বারা কার্ধ্যের জনক হয় উহাই করণ, তাহাদ্দের মতে ব্যাণ্ডিজ্ঞানই 

অর্থাৎ “যেখানে হেতু থাকে সেখ|নেই সাধ্য থাকে? ইত্য।ধিরূপ নিশ্চয়ই 

অনুমান প্রমাণ। কারণ-ব্যাপ্রিজ্ঞান অনুমি*দ্বরূপ কাঁধ্য এবং নিজের 

মধ্যবর্তী পরামর্শ স্বরূপ ব্যাপার জন্মাইয়াই এ পরামর্শের দ্বার! অন্ুমিতির 

জনক হইয়। থাকে । ধূমে বহর ব্যাপ্রিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে এ 

থাকে সেখানেই বহি থাকে, ইত্যাপিরূপ নিশ্চয় হইলেই “পর্বত 

বহ্ছিমান্, এইরূপ জনুমিতি হয় না, র্রপ ব্যাপ্তিগ্'নের পরে 

বি *বিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্বত, ইত্যাদিরপ শিষ্টয ( পরামর্শ) 

হয় তবেই অনুমিতি হয় পর্বত বহ্িমান্। সুতরাং প্পর্বত, 

বহ্ছিমান্, ধৃমহেতু” এই স্থলে ধূমে বহির ব্যাপ্রিজ্ঞানই এইমতে 

অনুমান প্রমাণ । আচার্য্যের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞ।নের বিষয় হেতুই অন্ুমিতির 

করণ বলিয়া অনুমান প্রমাণ । তন্মতে পর্বত, বহিমান্ ধূমহেতু, এই স্থলে 
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যেখানে ধুম থাকে তথায়ই বঙ্ছি থাকে, ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয় 
ধুমই অন্থমাঁন প্রমাণ। আবার কেহ কেহ বলেন যে পক্ষে হেতুরজ্ঞান 
এবং হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্রিভ্ঞান হইলে খব্ূপ জ্ঞানদয়ের সহযোগিতায়ও 
অন্গমিতি হইয়া! থাকে,অন্ুমিতির নিষিন্ত পরামর্শের (“সাধ্যব্যাপ্য-হেতুমান্ 
পঙ্গ” ইত্যাদিরূপ বিশিষ্ট একটা নিশ্চয়ের ) অবশ্ঠাপেক্গ! স্বীকার করিবার 
আবন্তকতা নাই; সুতরাং তাহাদের মতে পক্ষে হেতুর জ্ঞান এবং হেতুতে 
সাধ্যের ব্যাপ্রিজ্ঞান এই উভয়ই মিলিতরূপে একটা অন্গমান গপ্রমাণ। 
পব্বতে ধৃমের প্রত্যক্ষাদি হইলে ধূমে বহর ব্যাপ্তিজ্র।ন হইয়াই "পর্বত 
বহ্রিমান্, “ইরূপ অন্থমিতি হইয়া থাকে । এরুপ অনুমিতির নিমিত্ত 
পরামণের অর্থাৎ “বহিব্যাপ্য ধৃমবান্ পর্বত, ইত্যানিরূপ বিশিষ্ট একটী 
শিশ্টয়ের অনন্ত অপেক্ষা নাই। ম্ৃতাং এতন্সতে “পন্দত, বহিমান্, 
ধুষহেউু, এইগলে পর্ধতে ধুমের জান এবং ধুমে বহ্ির ব্যাপ্ডিজ্ঞান এই 
উভয়ই মিপিতরূপে একটা অনুমান প্রমাণ । এই মতটা বিচার সঙ্গত 
নয়, কারণ-_এরপ হুইটী জ্ঞান না হইয়া যদি শধাজ একটা পর|নর্শ হয়, 
অর্থাৎ বিশ্বস্ত লোকের কথাতে নিশ্চয়রূপে জ্ঞান হয় যেণ“্বস্িব্যাপ্য ধূমবান্ 
পর্বত, কিংবা স্মরণাত্মক পরামর্শ হয় অর্থাৎ “বহিব্যাপ্য ধূমবান্ পব্ৰত, 
এইরূপ একটা বিশিষ্ট স্রণ হয় তাহ! হইলেও 'পব্বত বহমান, এইরূপ 
অঞ্মিতি হইতে দেখাবায়, সুতরাং পৃথক ভাবে পব্বতে ধূমেরজ্ঞান এব, 
ধূমে বির ব্যাপ্তিজ্ঞান পা হইয়। কথিতরূপ বিশিষ্ট একটা পরামর্শ হইলে 

'পব্বত,বহিমান্.এইব্ূগ অন্মিতি হওয়া সকলেরই ন্বীকাষ্য। এমত অবস্থায় 

সর্বত্র বিশিষ্ট একটা পরামর্শ হইয়াই অন্নুমিতি হয় স্বীকার করিলে 

বিশিষ্ট পরামর্শত্বরূপে অন্ুমিতির একটী কারণতা স্বীকার করিলেই চলে, 
একই অন্থমিতির নিমিত্ত পুর্ধোক্তরূপ জ্ঞানদয়ের পৃথক্রূপে ছুইটী কারণতা 

অর্থাৎ পক্ষে হেতুজ্ঞানত্বরূপে একটী কারণতা এবং হেতুতে মাধ্যের 
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ব্যাপ্তি জ্ঞানত্বস্পে অপর একটা কারণতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা 

নাই। অন্তথা একটী কারণত৷ অধিক স্বীকার করিতে হয় বলিয়া 

কাঁরণত! কল্পনার গৌরব হয়। স্থৃতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান কিংবা বিশিষ্ট 

পরামর্শ ইহাদের একতরই মতভেদে শন্ুমাঁন প্রমাণ । এই অনুমান 

আবার স্বার্থ এবং পরার্থ ভেদে দুইপ্রকার, নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির ওন্য 

যে অনুমান (পরামর্শ) করা হয় উহা স্বার্থানুমান। মনেকর তোমার 

ব্তির প্রয়োজন, অনুসন্ধান করিতেছ কোথায় পাওয়া যায়, হঠাৎ দেখিতে 

পাইলে কিংবা! মনে হইল পর্বতে ধুম আছেঃ তত্পরে ক্রমে মনে হইল 

'ধৃম বহ্ির ব্যাপ্য, “বঙ্ি ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বত” কিংবা একবারেই মনে 

হইল “বঙ্িব্যাপ্য ধূমবান, পর্বত, তাঁহা হইলে “পর্বত, বঙ্কিমাঁন 

এইরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে । এই স্থলে বহ্রিব্যাপ্য ধুমবান্ পর্বত, 

এইরূপ নিশ্চয় ( পরামর্শ) কিংবা “বন্ছিব্যাপায ধুম” এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানই 
মতভেদে স্বার্থানুমীন । অপরের অনুমিতি করাইবার নিমিত্ত গ্রতিজ্ঞাদি 

পর্চাবয়বধুক্ত স্বায়বাক্য বলিয়! যে অনুমান (পরামশ') করাইতে হয় 

উঠ্ভাই পরার্থান্ুমান | পরার্থান্থমান পক্ষদ্য়ের বিচারস্থলেই হইয়! থাকে। 

এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ ন্যায় শবে দ্রটবা। 

অনুমিতি _অনু-পশ্চাৎ্, মিতি-জ্ঞান (নিশ্য়)। অর্থাৎ পক্ষে হেতুর 

প্রত্যঙ্গের পরবর্তী তদানীং অন্তাত-সাধ্যের নিশ্য়। পপর্ত, বহমান, 

ধুমহেতু" এই স্থলটাকে নিয়া ইহা বুঝা যাউক ) এইন্থৃলে পক্ষ-পর্বত, 

হেতৃ-ধুম, সাধ্য-বছি। মনে কর তোমার বছর প্রয়ো্গন, চতুদ্দিক্ 
নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলে পর্বতে ধূম উঠিতেছে, তৎপরে ক্রমে 

ধূমে বির ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ “যেখানে ধূম থাকে তথায়ই বহি থাকে, 

ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় এবং পর্বতে বহ্ছি ও ধূমের পরামর্শ অর্থাৎ বস্িব্যাপ্য 

ধমবান্ পর্বত, ইত্যা্দিরূপ নিশ্চয় হয় তাহ! হইলে পর্বতে তদানীং অজ্ঞাত 

পিসি সপ সি সি সি সিল 
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বহ্ছির নিশ্চয় হইয়। থাকে, অর্থাৎ নিশ্চয় হয় “পর্বত, বহিমান” | 
এইরূপ থে নিশ্চয় ইহ! পর্বতে হেতু-ধুমের প্রত্যক্ষের পরবর্তী এবং তাঁনীং 
অজ্ঞাতসাধা-বহ্িবিষয়ক বলিয়া অন্ুমিতি। এই যাহ! বলা হইল ইহ! 
অন্থমিতি শব্দের মোটামুটি অর্থ মাত্র, কাঁরণ--পক্ষে হেতুর শ্্রণ কিংবা 

শারদ বোধ (শব জন্য জ্ঞান ) হইলেও হেতুতে সাধোর ব্যাপ্তি নিশ্চয় 

গ্রভৃতি হইয়া অনুমিত হইতে দেখা যায়, মনে কর কিছুকাল পুর্বে দেখা 

গিয়াছিণ পর্বতে ধুম উঠিতেছে, সম্প্রতি আগুনের প্রয়োজন, হঠাৎ স্মরণ 
হইল পর্বতে ধূম আছে, কিংবা পূর্বের পর্বতে ধুম ন| দেখিলেও কোন 
বিশ্বস্ত লোক বপিল পঞ্তে ধূয আছে। তাহা হইলেও ক্রমশঃ ধূষে বহ্ছির 

ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি হইয়া “পব্বত বহমান» এইরূপ নিশ্চয় ( অনুমিতি ) 

হইয়া থাকে । অথবা পক্ষে হেতুর জ্ঞান, হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্ডিজ্ঞান 

প্রভৃতি ক্রমশঃ না হইয়। একবারেই শ্মরণাত্বক কিংবা শান্দবোধাআক 

পৰামর্শ হয় তাহ হইলেও অন্ুমিতি হইতে দেখা যায়। মনেকর এ গুলেই 

একবারে স্্বণ হইল “বহ্ধি ব্যাপ্য ধূমবান, পর্বত” কিংবা শা বোধ হইল 

অর্থাৎ বিশ্বস্ত লোকের কথাতে একবাবেই জানা গেল 'ব্ি ব্যাপ্য ধূষবান্ 

পর্বত, তাহা হইলেও পরক্ষণে “পর্বত, বহ্ছিমাল” এইরূপ নিশ্চয় 

( অনুমিতি) হইয়া থাকে । এীবপ স্থলে পক্ষে সাধ্যের নিশ্চয়টী হেতুর 
প্রত্যক্ষের পরবস্তী নয় অথচ উহা অনুমিতি। এইরূপ অন্থমিতি সর্বত্রই 

অন্ঞাতসাধ্য বস্তকে বিষয় করিয়৷ হয় ইহাঁও বল! যায় না, কারণ- বেদে 

আত্মার শ্রবণের পরে অর্থাৎ সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া আত্মার নিশ্চয় 

হইলে পরে মননের ( নানারূপ হেতুদ্বারা আত্মার অন্ুমিতির ) আবশ্তকতা 
উক্ত হইয়াছে (১)। এরূপ স্থলে আত্মার মনন ( অন্থুমিতি ) অজ্ঞাত- 

পপ 

০) আত্ম। ব। হরে শ্োতব্যে। মন্তব্যে! নিদিধ্য|সিতব্য ইত্যাদি। 



১২ পরিশিষ্ট । 
স্াসপিস্পি সি সিসি পপি িস্পিস্পিা শি শা ীশ্টিসিস্পাি উ উিি িশিি্িাসাী ৯ শশা প্পাশিশি সিস্সিপ্পাশি সিটিবাস্টি সাপ শি পাপা 

সাধ্য বিষয়ক নহে। তবে পরামর্শ (“সাধ্যব্যাপ) হেতুমান,পক্ষঃ ইত্যানি 

রূপ নিশ্চয়) না হইলে কুত্রাপি অনুমিতি হয় না, সুতরাং পরামর্শ জন্য 

জ্ঞানহ অনুমিতি। এবং পরামর্শ জন্য জ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ। 

বাস্তবিক ইহাও নির্দোষ লক্ষণ নহে, নব্য নৈয়ায়িকগণ এই লক্ষণটীর 

উপরেও নানারূপ দোষ দিয়াছেন । এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এ সকল বিষয়ের 

বিস্তুত সমালোচনা কর। অনন্তব | বিশেষ জিজ্ঞাম্ুর নব্য ন্যায়ের অনুমিতি 

গ্রন্থ প্রভৃতি অধ্যয়ন করা আবণ্তক। পিচ অন্থমিতিত্ব জাতিই 

অন্ুমিতির লক্ষণ ইহাঁও বল! যাইতে পারে। 

অনৈকান্ত__সব্যভিচার, হহা একপ্রকার হেত্বাভান। যে হেতুটী 

সাধ্যযুক্তস্থান কিংবা! সাধ্যাভাবধুক্ত স্থান এই উভয়ের কৌনও স্থানেহ 

একান্ত (নিয়ত অবস্থিত ) নয়, অথব! হেতুটী এ উভয় স্থানের কোনও 

স্বানে একান্ত (নিয়ত অবস্থিত) ইহা! নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না 

অর্থাৎ ঘে হেতুটা সাধ্য যুক্ত স্থান ( সাধ্যের অধিকরণ ) এবং সাধ্যাতীব- 

যুক্ত স্থান, (সাধ্যাভাবের অধিকরণ ) এই উশ্য় স্থানেই থাকে, কিন্ত 

এ উভর স্থানের কোনও স্থানেই একান্ত (নিয়তাবস্থিত ) নয় অথব। 

প্ররূপ উভয় স্থানের কোনও স্থানেই থাকে না কিংবা এরূপ উভয় 

স্থানের কোনও স্থানেই একান্ত বা নিয়ত থাকে ইহা নিশ্চয় করিয়া বল! 

যায় না এরূপ হেতুই অনৈকান্ত হেত্বাভান। 'পব্বত ধুমবান, বহিহেতু' 
এইস্থলে সাধ্য-ৎম, এবং হেতু-বহি ; এহস্থলে বহ্িহেতুটাকে ধুমযুক্তস্থান- 

পর্বতািতে এবং ধুমাভাব ঘুক্স্থান-তপ্তলৌহে থাকিতে দেখা যায়, বহি 

ধৃমযুক্তস্থান পর্বতার্িমাত্রে কিংবা ধুমাভাবধুক্তস্থান মাত্রে একান্ত বা 

নিয়ত অবস্থিত অর্থাং আবদ্ধ নহে। পর্বত, বহিমানঃ গগন হেতু, 

এইস্থলে সাধ্য-বহ্ছি, ঠেতু-গগণ; গগণ অবৃত্তি পদার্থ অর্থাৎ কোন স্থানেই 
থাকে নাঃ সুতরাং বহ্রযুক্তস্থান এবং বঙ্যভাবযুক্তস্থান এ উভয়ের 



পরিশিষ্ট । ১৩ 

কোথাও একান্ত বা নিয়তাবস্কিত নয়! সমুপয়-পদার্থ, গ্রমেয়, বাচা 

হেতু, এইস্থণে পক্ষ-সমুদয় পদার্থ, সাধ্-প্রমেযত্ব। এবং হেতু-বাচ্যত্ব; 
এইস্থলে সমুদয় পদীর্থই পক্ষ হওয়ায় এবং অন্গমিতির পূর্বে পক্ষ-সমুদয় 

পদার্থে সাধা-প্রমেয়ত্বের সংশয় কিংবা নিশ্যয়াভাব থাঁক৷ আবশ্যক বলিয়া 

বাচ্যত্ব-হেতুটী সাধ্য-প্রমেযত্বযুক্ত স্থানে আছে, কিংবা সাধ্যাভাব 

( প্রমেয়ত্বের অভাব) যুক্ত স্থানে আছে, ইহার কিছুই নিশ্চয় করিয়া 

বলা যায় না। সুতরাং কথিত স্থল সমূহের প্রতোকটী হেতুই অনৈকান্ত 

হেত্বাতাস। ইহা! সাধারণ অসাধারণ অন্ুপসংহারী ভেদে তিন গ্রকার। 

হেতুটাকে অনৈকান্ত বলিয়। বুঝিলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্রিভ্ঞান হইতে 

পাঁরে না, স্ৃতরাং ইহ! ব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় 

বলিয়াই হেত্বাভাস। 

অন্টোন্ঠাভাব__ভেদ, ইহা একপ্রকার অভাব বা নিষেধ। অর্থাৎ 

ইহা ঘট নহে, ইহা পট নহে, ইত্যাদিরূপ অন্ুতবদিদ্ধ অভাবই 

অন্টোন্তীভাব । "ইহা! ঘট নহে” বলিলে যে অভাব বা গিষেধ বুঝা 

যায় শী অগাবের প্রতিযোগী বা নিষেধ্য ঘট; ঘটে উহার প্রাতি- 

যোগিত! থাকে । কিন্তু এ অভাবটা ঘটের অন্ত্র সব্বত্র থাকে, সুতরাং 

বলিতে হয় যে বস্ত ষে বস্ত্র তদাত্বা (অভিন্ন) অর্থাৎ যে বস্তুতে যে 

বন্ত তাদাআ্যু বা অভেদ সম্বন্ধে থাকে এ বস্তুতে এঁ বস্তর ভের থাকে না। 

ফল কথা বন্তমাত্রই নিজেতে নিজে তাদাত্্য সমন্ধে থাকে বলিয়া নিজেতে 

নিজের তের থাকে না এবং এই নিখিত্তই ঘট বস্তটাকে ঘট নহে বলা যায় 

না। এমত অবস্থায় এরূপ অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য সম্বন্ধের 

দ্বারা অবচ্ছিন্ন ইহা! অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হয়। অভাব মাত্রই প্রতি- 

যোগিতার নিরপক, স্থতরাং তাদাত্ময সর্ন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার 

নিক্ূপক অভাবই অন্তোন্ঠাভাব | ঘটের যে নিষেধ বা অভাব তাদাস্ম্ 



১৪ পরিশিষ্ট । 
সস পাশপাশি ৯ সস্পাসপিস্পিসপাশিসিশাশিিশটি স্পা, 

চে সমস সস 

সম্বন্ধাবচ্ছন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক উহাই ঘডের অন্তোন্তাভাব ব 

“ঘট নহে' এইরূপ অভাব। 

অন্টোন্তাশ্রয়__পরম্পরের জ্ঞানে যদি পরস্পরের জ্ঞানের, কিংবা 

পরম্পরের উৎপত্তিতে বদ্ধি পরম্পরের উৎপত্তির অপেক্ষা স্বীকার করা হয় 

তবে অগ্োন্াশ্রয় হয়। অন্টোন্তাশ্রয় একটা দোষ । স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানাপেছ 

জ্ঞানকত্ব এবং ম্বোৎপন্তিসাপেক্ষোৎপত্তি সাপেক্ষোতৎপন্তিকত্ব অগ্ঠোন্তা শ্রয়ের 

লক্ষণ। যদ্দি নিজের জ্ঞানে স্বজ্ঞানাপেক্ জ্ঞানের অর্থাৎ নিজের জ্ঞানকে 

অপেক্ষা করিয়া হয় ধেজ্ঞান এ জ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার কর! হয় 

তাহা হইলে নিজের ভ্ঞানটা স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্ষ হুহয়! পড়ে স্থতরাং 

নি্কে স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্ষজ্ঞানক বলিতে হয়| স্তরাং নিজেতে 

স্বস্তানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানকত স্বব্ূপ অন্টোন্তাশ্রয় দোষ স্বীকার কর! 

হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বার ইহা বুঝান যাইতেছে,_-“ইহা ঘট” এইরূপ 

বুদ্ধি বা জ্ঞান একটা বিশিষ্ট জ্ঞান। ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান এইরূপ 

বিশিষ্ট বুদ্ধির কারণ, এ্ররূপ বিশিষ্টজ্ঞান ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণের জ্ঞানকে 
অপেক্ষা করিয়াই হয়। যাহার ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান নাই সে 

বুঝিতে পারে ন! এইটা ঘট । সুতরাং এরব্ধপ বিশিষ্টজ্ঞান ঘটত্ব জ্ঞানাপেক্ষ 

ভ্ঞান। এমত অবস্থায় স্থলে বিশেষণ-ঘটত্বের জ্ঞানে যদি এরূপ বিশিষ্ট 

ভ্ঞানের অপেক্ষা স্বীকার করা হয় অর্থাৎ ঘটত্ব বুঝিতে হইলেই ঘট 

বুঝিবার আবশ্তকতা স্বীকার কর! হয় ফল কথ! ঘটত্বের জ্ঞানে ঘটজ্ঞানের 

অপেক্ষা স্বীকার কর! হয়, তাহ! হইলে ঘটত্ব স্বরূপ [বিশেষণটীকে 

স্বক্রানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্গ জ্ঞানক বল! হয় অর্থীৎ যেরূপ ঘটত্বের জ্ঞান 

ব)তিরেকে ঘটের বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ ঘটের জ্ঞান ব্যতিরেকে 

ঘটত্বের জ্ঞানও হয় ন। এইরূপ স্বীকার কর! হয়, সুতরাং ঘটতে স্বজ্ঞানাপেক্ষ 

জ্ঞানাপেক্ষজ্ঞানকত্বরূপ অন্টোন্তাশ্রয় দোষ স্বীকার করা হয়। এরূপ 



পরিশিষ্ট । ১৫ 
পাটি পার্পাস্পিসপ আসিস ও সপাস্পিস্পিস্পিলাদ পপিপিলামপাসসিপানি পি শাশশীশীসিিপির্শাসি স্পা াাসপিসিিিশাশি 

হহলে ঘট এবং ঘটত্ব ইহাদের কোনটারই জ্ঞান হইতে পারে না। অপর- 

যদি নিজের উৎপন্তিতে সাক্ষাৎ কিংবা পরম্পরা (১) নিজের উৎপত্তিকে 

অপেক্ষা করিয়া হয় বে উৎপত্তি এ উতৎপঞ্চির অপেক্ষা স্বীকার কর! হয় 

তাহ! হইলে নিঅকে স্বোৎপত্তি সাপেক্ষোতপত্তি সাপেক্ষোৎপত্তিক বল! 

হয়। সুতরাং নিজেতে স্বোৎপত্তি সাপেক্ষোতপত্তি সাপেক্ষোৎপত্তিকত্ব 

স্বরূপ অন্টোন্তাশ্রয় দেব স্বীকার করা হয়। একটা দৃষ্টান্ত বারা ইহা 

বুঝান যাইতেছে- দণ্ড ঘটের কারণ, দণ্ডের উৎপত্তিকে অপেক্ষা করিয়াই 

ঘটের উৎপত্তি হইয়া! থাকে, দণ্ড না হইলে ঘট হয়না। এমত অবস্থায় 

দণ্ডের উৎপত্তিতে যদি ঘটের উৎপত্তির অপেক্ষ। স্বীকার কর! হয় তাহা 

হইলে দগডকে স্বোৎপ(িসাপেক্ষোতপত্তিসাপেক্ষোৎপত্তিক বলা হয়। 

দণ্ডে স্বোৎপত্তিসাপেক্ষোত্প্তিসাপেক্ষোতপত্তিকত্ব স্বরূপ অন্টোন্তাশ্রয় 

দোষ স্বীকার করা হয়। ফল কথা দণ্ড ব্যতিরেকে ঘট হয় না) ঘট 

ব্যতিরেকে দণ্ড হয় না এইরূপ স্বাকার করা হয় বলিয়৷ দ্র এবং ঘট 

ইহাদের কোনটারই উৎপত্তি সম্তবপর হয় না। 

অপ্রামাণ্যাশঙ্ক!_জ্ঞানগত ত্রমত্বের সংশয়, অথাৎ যে জ্ঞানটা হইল 

উহ! ভ্রম কিন! ইত্যার্দরূপ সংশয়। ফল কথা বস্তটী বস্ততঃ যাহা! নয় 

বস্তঈকে এরূপ বুঝা! হইল কিনাঃ বস্তুটা বাস্তবিক যেথানে থাকে না 

এরূপ স্থানে বস্তুটাকে বুঝ! হইল কিনা ইত্যাদিরূপ সংশয় । এইটী ঘট 

এইরূপ জ্ঞান হইলেযদি সংশয় হয় যে বাস্তবিক ঘট বুঝা হইল কিনা,কিংবা 

ভূতল ঘটবৎ এইকপ জ্ঞান হইলে যদি সংশয় হয় ঘটের অভাব বিশিষ্ট 

চে পাপািপািাাসি প্পাসাি। 

টি 

(১) খটের উৎপত্তিতে দণ্ডের উৎপত্তির সাক্ষাৎ অপেক্ষ| নাই (চিরকালোৎপম দও্ 

দ্বার। ও ঘট হইয়। থাকে) এরূপে স্থলে ঘটের উৎপত্তিতে দণ্ডের উৎপত্তির সাক্ষাৎ 

অপেক্ষ। নাই, দণ্ড ন| হইলে ঘট হয় না| সুতরাং পরম্পর। অপেক্ষা স্বীকার করিতে হয়। 
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ভূতলে ঘট বস্তুটীকে বুঝা হইল কিনা, তাহা হইলে পরন্বপ সংপয়কেই 
অপ্রামাণা সংশর বা অপ্রামাণ]াশঙ্কা বল! হয়। 

অবচ্ছেদ্রক _.ব্যাবর্ভক, পার্থক্য-সম্পাদক। ধর্ম এবং সম্বন্ধ উভয়ই 

অবচ্ছদক হইয়। থাকে । প্রায়শ; ধম্ম অবচ্ছেদ্কস্থলে অবচ্ছেদক অর্থ- 

ব্যাবর্তক) সম্বন্ধ অবচ্ছে্দক স্থলে অবচ্ছেদক অর্থ-পার্থকাসম্পাদক | 

নব্য-ন্যায়শান্ে তব উভয় অথেই 'অবচ্ছেদক শবের ব্যবহার দেখ! যায়। 

ইহা দৃান্র দারা বুঝান ঘাইতেছে, -ঘউ নাই” এইন্ধপ যে অভাব ইহ! 
ঘটের অতাঁব, ঘট এই অভাবের প্রন্তিযোগী, ঘটেই এই অভাঁবের 

প্রতিযোগিতা থাকে, ঘটের অন্যত্র (পটাদিবস্থতে) থাকে না। ঘটের 

ধর্ম-ঘটত্বই উহার কারণ, র্থাৎ ঘটত ঘটের অন্তত্র থাকে না বলিয়াই 

ঘটভোবের প্রতিযোগিতা ঘটের অন্যত্র থাকে না বা থাকিতে দেয় না। 

এমত অবস্থায় ঘটের ধর্ম্ঘটত্বই ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাটকে ঘটের 

অন্ত হইতে বাবৃন্ত করে ইহা অবপ্ত শ্বীকার করিতে হয়ঃ সুতরাং ঘটত্ব 

ঘটাগাব্র প্রতিযোগিহার ব্যাবন্তক অর্থাৎ অবচ্ছেদক। এইরূপ 

সম্বন্ধও অবচ্ছেদক হইয়া! থাকে । ভুতলে সংবোগ স্ধন্ধে ঘট নাই, বলিলে 

ঘটের একটা অভাব বুঝা যায়, এবং সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই বলিলে ঘটের 

অপর একটা অভাব বুঝা বায়। কিন্ধ একই ঘট এ উভয় অভাবের গ্রতি- 

যোগী, একই ঘটত্ব এ উভয় 'মভাবের গ্রতিধোগিভাবচ্ছেদক ( ব্যাবর্তক ) 

ধর্ম হইছেও এ অভাব্ছয়ের প্রতিযোগিতা এক নহে? তাহার কারণ 

এই যে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই বণিলে ঘটের যে অভাবের জ্ঞান 

হয় এ অভাবের প্রতিবাগিতাঁর পার্থক্য সম্পাদক সংযোগ সম্বন্ধ? 

এইরূপ সমবায় ন্বন্ধে ঘট নাই বলিলে ঘটের যে অভাবের জ্ঞান 
হয় এ অভাবের প্রতিযোগিতার পার্থক্য সম্পাদক সমবায় 

সম্বন্ধ । অর্থাৎ সংযোগ সন্বন্ধই সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের 
টি 
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প্রতিযো যোগিতা হইতে সংযোগ সঙ্গদ্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতি- 
বোগিতাঁটীকে পৃথক করে এবং সমবায় মমবন্ধই সংযোগ সম্ধন্ধে ঘট নাই 

এই অভাবের প্রতিবোগত। হইতে সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের 
গ্রতিযোগিতাটীকে পৃথক করে; সুতরাং সংযোগসনবন্ধ সংযোগ সম্থকে 
ঘট নাই এই অগাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেরক সম্বন্ধ এবং সমবায় 

সম্বন্ছই সযবায় সঙ্কন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 

সম্থ্গ। এইরূপ র্থে ঘটের ধন্ম বা বিশেষণ ঘটত্বাদিকে ও ঘটের 

অবচ্ছেদক বলা হইয়া থাকে । কারণ-_ঘটের ধর্ম ঘটত্বাদিই পটাদি 

বস্থ হইতে ঘট বস্তটাকে গুধক্ করিয়া থাকে । নব্যন্তায়শান্ত্রে ঘট, পট 

প্রভৃতি অর্থে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন পইত্বাবচ্ছিন্ন প্প্রভৃতি শবের বুল ব্যবহার 

আছে। এইনূপ কারণতা, আঁধকরণতা। আধেয়তা। [বিষয়তা প্রস্ভীতি 

পদ্দার্থের অবচ্ছে্ক প্রণিধান করিয়া ঝুকিতে হইবে। 

অবচ্ছেদকতা--অবচ্ছেকের অসাধারণ ধর্ম। ইহা ধন্ম অবচ্ছেদক 

হলে ব্যাবত্ঁকতা এবং সম্বপ্ধ অবচ্ছেদকস্থলে পার্থক্য সম্পা্কত। | যটত্ব 

ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাটাকে ঘটের অন্ত হইতে ব্যাবৃত্ত করে বালয়। 

ঘটত্ব দ্বরূপ ধম্মে প্ প্রাতযো।গতার ব্যাবর্তকতা৷ অবগ্ত স্বাকার কারিতে 

হয় উহ।ই ঘটত্ব স্বরূপ ধশ্মে ঘটাভাবের প্রত্রিষোগিতার অবচ্ছেদকতা । 

এইরূপ সংযোগ সম্বন্ধ সংযোগ সম্বর্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতি" 

যোগিতাটীকে স্মবায় সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রাতিযোৌগতা হইতে 

পৃথক্ করে বলিয়া সংযে|গ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের গ্রতিবোগিতার 

পার্থক্য মম্পদ্বকত| সংযোগ সন্বন্ধেই স্বীকার করিতে হয়) উহাই সংযোগ 

সম্বন্ধনি্ঠ সংযোগ সম্বন্ধে ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদকত|। এইরূপ যে অবচ্ছেদকতা ইহা অবচ্ছেগ্ত এবং অংচ্ছেদক 

এই উভয়ের একটা পরম্পর। সম্বন্ধ । একটা দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝান যাইতেছে 
স- 
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ঘটত্ব বটাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেপ্রক। এবং ঘটাভাবের প্রুতি- 

মোগিতা ঘটত্বাবচ্ছেম্ত । অবচ্ছেদকতা অবচ্ছেদক পদার্থে থাকে স্বূপ 

সম্বনে এবং অবচ্ছেগ্ভ পদার্থে থাকে নিনূপকত্বসন্থন্ধে ; ঘ্টাভাবের প্রতি- 

ষোগিতার অবচ্ছে্দক হওয়। অথাঁ ঘট।ভাবের প্রতিযোগতাবচ্ছেণকতার 

স্বরূপ সম্বন্ধে আশ্রয় হওয়া ঘটত্ের ধর্ম এবং ঘটাভাবেগ গ্রাতিষোগিত। 

ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছেগ্ত হওয়া অর্থাৎ এ অবচ্ছেৰকতার [নরূপকত্ব সম্ধগে 

আশ্রয় হওয়া ঘটাভ।বের প্রতিযোগিতার ধম্ম) সুতর[ং ঘটত্ব এবং 

টাতাংবর গ্রতিষে/গিতা এই উভয়ের সম্বন্ধ-অবচ্ছ্দ্িকতা।) "অথাৎ একে 

অপরের অবচ্ছেদধক 'অথব। অবচ্ছেন্ত ১এয়। | মঅবচ্ছেদ+ হওয়। অর্থ- 

অবচ্ছেদকতার প্ক্রপ সথদ্ধে আশ্রম হওয় এখং অবচ্টেন্ত হওয়। অর্থ- 

অবচ্ছেকত্কতার নিরূপকত্ব সম্বন্ধে আশ্রয় -ওয়া। (১) এমত অবস্থায় 

মধ্যবন্তী অবচ্ছেদকতাই ঘটত্ব এবং ঘট[ভাপের £তযোগতা এই উভয়ের 

সম্বন্ধ | নব্যন্তায়শান্ত্রে অবচ্ছেবক্তা পদ্ধাথথ টাচ 'অবচ্ছেগ্ক এবং অবচ্ছেদক 

উভয়ের একটী পরম্পরা সধন্ধ না বলিয়া এ উভয়েগ মধ্যবর্তী একট? 

।১) কোনও পদার্থ কোন ও স্থানে থাকতে ২ইলেঠ কোনও দন্বপ্ত থ|কে, ঘট $ 

টাাবের প্রতিযোগ্িতাবচ্ছেদক, ঘটাভাবের প্রতযো(গঙাবচ্ছেদকত। ঘটতে থকে, 

তহ! কোন দন্বদ্ধে থাকে বালতে হইলে লংধোগ, পমবায় প্রভাত নম্বদ্ধেপ মত সুস্পঃ 

[কটু বল। বয় না, ডহ। ষে নন্বন্ধে থাকে তাহার অন্য কোনও রুপ কল্পনা করাঘায় না, 

ন্ৃতরাং উহ! অবচ্ছেদক পদার্থে স্বরূপ সন্বদ্ধেহ থাকে বলতে হয়। আর [নরূপক 

শকের অথ-জ্ঞাপক, ঘটাভবের প্রতিযোগিতা পদার্থ না বুঝলে এ প্রতিধোগতার 

অবচ্ছেণক তা পদার্থ বুঝা যায় না; ঘটাভাবের প্রতিষে|গিতাবচ্ছেদকত। পদার্থের জ্ঞান 

এ অভাবের প্রতিযে/পিত| পদার্থের জ্ঞান সাগেক্ষ ; নৃতর1ং ঘটাভাবের প্রতিষেগিত। এ 

প্রতিযোগিতা বচ্ছেদকতার নিরূপক | এমত অবস্থায় ঘটাভাবের প্রতিষেগিত। পদ]থে 

এ প্রতিঘোগিত।বচ্ছেদকতার নিরূপকন্থই (নিরূপক হওয়াই) সম্বন্ধ 



ন্ 
পরিশি?। ১৯ 

সিসি পিসি সিসি পা পিসি সস সিসি সিসি পিপিপি পপি ৯০০ সি সিসি সিসি সিসি তি স সিস্তিস্মিস্পসপসপপ্্ি 

অখণ্ড স্বরূপ সন্ন্ধ ও বল। হইন। থাকে | (১) এ সমুদয় জটিল বিষয়ের 
বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গভাষার সাহায্যে এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে গ্রকাশ কর! 

অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। 

অনচ্ছিনন_অবচ্ছের্কতার নিবূপক; নিরূপক-ন্ঞাপক। কোন 
ও বপ্গগত অবচ্ছেদকত| নিরূপিত (বিজ্ঞাত) হয় দ্র উহ্বাকেই 

ধীতস্বন্বার! অবচ্ছিন্ন বলা হয়। ঘটত্বে ঘটাতাবের প্রতিবেগিতাবচ্ছেদকতা 

থাকে, ঘটত্বগত এ অবচ্ছেদ কতাটী ঘটা ভাঁবেধ প্রতিযোগিতা রাই নিকধ- 

পিত (বিজ্ঞ'ত) হইয়া থাকে | কাঁরণ--ঘটাভাবের গ্রতিবোগিতা বঙ্ছেদ কতা 

বুঝিতে হলেই প্রথমতঃ ঘটা ভাবের প্রতিঘোগিতা। পদার্থটী বুঝিতে হয়। 

স্বতরাং ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাঘটত্বাবচ্ছিন্ন। অর্থাৎ ঘটত্বগত যে 
অবচ্ছেদ্কতা এ অবচ্ছেদকতার নিরূপক। এইব্প সংযোগ সম্বন্ধে 

ঘট নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতা সংযোগ সন্বন্ধাবছিন্ন অথাৎ মংঘোগ 

স্ন্ধগ্ ঘে অবচ্ছেদকতা। এ অবচ্ছেদকতার নিরূপক | 

অব্াপাবুন্তি নিজে আশ্রয়াতৃত দেশে কিংবা কাণে (য বস্তর 

মভাঁব থাকে অর্থাৎ ষে বস্থুটা নিজের আশ্রয়-দেশ কিংবা! বাঁশের সকল 

(১) নব্যন্যায়ে যে যু'ক্ততে অবচ্ছেপ কত পামক শিবও একটা স্বরূপ পদার্থ স্বীকার 

করা €য় এরূপ মুক্ষিতে অবচ্ছেদবিতা নামক অথ একটী স্বরূপ পদার্থ ও স্বীকার 

ক£৫! বাইতে গারে | কামণ- ঘট, পট প্রভাতি বস্তুর নত অবচ্ছেদকতার সুস্পষ্ট ভেদক 

ধন্ম কিছু বলিতে পার। ঘায় ন! বলিয়াই উহাকে অধও একটী স্বরূপ পদার্থ বল! হয়। 

এ্টকপ অবচ্ছেদক আছে থে বস্তুর এ বস্ত অবচ্ছেদকী, উহার ধন্ম-অবচ্ছেদকিত। | 

উহার ও সুস্পষ্ট ভেদক-ধর্ম কিছু বল| যায় না, সুতরাং অবচ্ছেদকিতা ও একটী অখণ্ড 

স্বরূপ পদার্থ ইহ! স্বাকার করিতে হয়। অবচ্ছেদকত। অথও স্বরূপ পদার্থ ন হইয়| 

ঘদ্দি ব্যাবর্তকত। অথবা পার্থক্য সম্পাদকত। প্রভৃতি পরম্পরা দন্ত হয়। তবে 

অবচ্চেদ্কিতাও অবচ্ছেদকতার শি$পকত্ব (নিরূপক হওয়!) স্বরূপ একটী পরম্পর। 

সম্বজমাজ ইহ] বল। যাইতে গারে, ৬হাকে অথ স্বরূপ পদার্থ বলিবার জবশ্যকত। নাই। 



২৪ পরিশিষ্ট । 
৬৯৮ সিিিিসিশিসিসিস্পিসিস্পাি

সিিস্পিস্পিসিিন্পিশ্ির্টি ১৯ 

ংশ ব্যাপিয়া থাকেনা, উহাই অব্যাপ্যবৃত্তি। সুতরাং নিজের 

আশ্রয়নি্ঠ যে অভাব ওঁ অভাবের প্রতিযোগিতাই বস্তুর অব্যাপ্য- 

বৃতবিত্বের লক্ষণ। কপিসংযোগ একটা অব্যাপ্যবৃত্তি পদ্দার্থ, প্রায়শঃ 

বৃক্ষা্দির অগ্রভাগেই কপি থাকিতে দেখা যায়; কপির সংঘোগ নিলের 

আশ্রয় বৃক্ষের সমুদয় অংশ ব্যাপিয়া৷ থাকেনা, কপি যখন বৃক্ষাদির 

অগ্রভাগে থাকে ততকাঁলে বৃক্ষা্দির মূলভাঁগে কপিনংযোগ থাকেনা 

কপিসংযোগের অভাব থাকে ; এবং কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগিতা 

কপিসংযোগে থাকে । সুতরাং কপিসংযোগে ্বাশ্রয়নিষ্ট থে অভাব 

এ অভাবের প্রতিযোগিতা স্বরূপ অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব স্বীকাধ্য। এহরূপ 

কাঁপিক সম্বন্ধে ঘট একটা অব্যাপ্যবৃত্তি, ঘট বস্তুটা অনাদি অনন্তকাণ 

ব্যাপিয়। থাকেনা) কিংব! ইদানাং তদানীং প্রভৃতি থগ্ডঞালে ও 

ভূতলাদি সমুদয় দেশাবচ্ছেদ্দে থাকেনা, গৃহাদি কোনও বনাদ্ 

দেশাবচ্ছেদেই কালে থাকে; সুতরাং বিভিন্ন দেশাবচ্ছেবে কালম।ত্রেই 

ঘটের অভাব স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং ঘটে কালিক সম্বন্ধে স্বাশ্রয়ণিষ্ট 

যে অভাব এ অভাবের গ্রুতিযৌগিত! স্বরূপ অব্যাপ্যবৃত্তিতব স্বীকাধ্য। 

অভাঁব_-ভাবের অন্য অর্থাৎ বাহা ভাব বা সত্তাজাতীয় নছে। 

দ্রব)) গুণ, কন্ম প্রভৃতি পদার্থ গণনায় যাহা সপ্তম। যে সকল পদার্থ 

ভাব ব| সন্তাজাতীয় উহারা প্রতিযোগিতদ্বারা বিশোষত না হইয়াও 

জ্ঞানের বিষয় হইয়। থাকে, অভাব খ্ররূপ নহে; অভাবত্বরূপে অভাব 

বুঝিতে হইলেই ঘট নাই, ঘট নহে, পট নহে হত্যাঁদ আকাগে 

ঘট, পঢ প্রভৃতি গ্রতিযোগি-পদার্থ দ্বারা বিশেষিত করিয়াই বুঝিতে হয়? 

পঁ সকল ভাবের ভ্রঞান ঘট, পট প্রভৃতি গ্রতিযোগিদ্তান সাপেক্ষ । 

ঘট [ক ইহা যেজানেনা সে বুঝিতে পারে না বা বলিতে পারে না 

এখানে ঘট নাই কিংবা ভূতলে ঘট নাই ইত্যাদি ; স্থতরাং নিয়ম: 

সিসি শশীীস্টিসিপশ 5 



পরিশিষ্ট । ২১ 
প্পাস্পিসি সপস্পিস্পিিসি সপিসসি শিউপশািপিসি পপাস্পিসিসিসসিস্টিপ্িসপাস্পি সি পিসি িস্ছিশিস্পিস্পিস্সিস্ছি 

নিজের প্রতিযোগিদ্ার৷ বিশেধষিত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হওয়া অভাবের 

একটা অপাধারণ ধর্ম। কেহ কেহ ইহাঁকেই অভাবের অভাবত্ব 

বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই মতটা সমীচীন বপিয়া যনে হয় না। 

কারণ--সকল পদার্থই প্রমের” বলিলে প্রমেযত্ব্ূপে সকল পদার্থেরই 

জ্ঞান হইয়া থাকে । অভাব ও প্রমেয়, সুতরাং কদাচিৎ প্রতি- 

যোগিদ্বার| বিশেষিত ন। হইয়া গ্রমেয়ত্বাদিরূপে অভাবের জ্ঞান স্বীকার 

করিতে হয়। বদি বলা বায় নিয়মতঃ প্রতিষোগিদ্বারা বিশেধিত 

হইয়া অভাবত্বরূপে জ্ঞানের বিনয় হওয়াই অভাবের অভাবত্ব, অভাব 

প্রতিযোগিত্বারা বিশেষিত না হইয়। প্রমেয়ত্বাদিরূপে জ্ঞানের বিষয় 

হইলে ও ক্ষতি নাই। তাহা হইলে প্রথমতঃ অভাবের অভাবত্ব স্বরূপ 

একটী ধর্ম স্বীকার করিয়া লওয়া হয়) এমতাবস্থায় পূর্বব-সিদ্ধ অভাবত্ব 

পশ্চ|২ কল্পা-নিয়মতঃ প্রতিধোগিদ্ধার। বিশেষিত হইয়া জ্ঞানের বিষয় 

হওয়। ধর্ন্বূপ ইহা বল! বায় না। কারণ-এীরপ বলিলে 

আত্মাঅয়াদি দোষ হয়) অভাবত্ের জ্ঞান সাপেক্ষ অভাবত্বের জ্ঞান স্বীকায় 

করা হয় । সুতরাং অভাবত্ব একটা অথণ্ডোপাধি ইহা বলাই সঙ্গত। 

অভাব সন্ত জাতীয় ন| হইলে ও জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়! অস্তিত্ব- 

বিহান) আকাশ-কুম্থম নহে। অভাবের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে 

হয়। কাঁরণ_-ঘট নাই ইত্যাদি আকারের জ্ঞান সকলেরই হইয়া 

থাকে । জ্ঞান নিরাকার, জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞানগত আকারের সম্পাক 

বা জ্ঞানের বিশেষক অর্থাৎ ব্যাবর্তক; অভাব একান্ত তুচ্ছ অবস্ত 

হইলে উহা জ্ঞানের আকার সম্পাদন করিতে পারে না। আবার কেহ 

কেহ অভাবের স্বতৃন্রূপ স্বীকার করেন না (১) অভাব ভাবাস্তরের অর্থাৎ 

আধিকরণের স্বরূপ এইমাত্রই বলেন। কিন্তু ইহাও বিচার দগত বলিগা 

(১) ভাবান্তরমভাবোহি কয়াচিত্ত, ব্যগেক্ষয়।। 

সপ - ৯ 



২২ পরিশিষ্ট । 
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মনে হয় না। কাঁরণ_-ভূতলে ঘট নাই, বললে ঘটাভাৰ ভূঁতলে আশ্রিত 

এবং ভূতল ঘটাভাবের আশ্রয় এইরূপই জ্ঞান হয়। যদি এ অভাবটা 

ভূতলের স্বরূপ হয় তাহা হইলে গ্ররূপ আশ্রয় আশ্রিত ভাবের উপপও 

হইতে পারে না। নিজেতে নিজে আশ্রিত এবং নিজেই নিভের 

আশ্রয় ইহা অনুভব-বিরুদ্ধ | নবানৈয়া(য়কগণ এতৎ সম্বন্ধে বুবিচাঁর কিয় 

গিয়াছেন, এখানে এ সকলের সম্যক. 'আজোচন! করা অসন্থব। 

(বিষয়টা বড়ই জটিল নবানৈয়ায়িকগণ কথনও অভাবকে অধিকরণের 

স্বরূপ বলিয়াছেন, কথনও বা অতিরিক্ত স্বরূপ বলিয়্াছেন। ম্ধাগণ 

নব্যন্ঠায় শান্্ অনুসন্ধান করিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন । 

অভিধা-_মীমাংসক বিশেষের মণসিদ্ধ বিধি-গ্রতায় সমবেত শক্তি 

বিশেষ । বৈদিক বিধিবাক্যস্থণে অভিধা শক্তিই পুরুষকে বৈধকান্মে 

প্রবৃত করাইয়া থাকে । 'ন্বর্সকামো অশ্বযেধেন যঙ্জেত এই একটা 

বিধিবাক্য এইরূপ বিধিবাক্য শ্রবণ করিয়া! সমর্থ পুরুষকে মশ্বতমধ 

যজ্ঞ গ্রবৃত হইতে দ্রেখা যায়; কিন্ত এরূপন্থলে আজ্ঞা অনুক্ঞা প্রভূত 

করিয়। প্রবৃত্ত করাইবার কেহ নাই। সুতরাং এরপ স্থলে ছেঠ। 

(ঘজ+ঈত) ইহার 'ঈত' এই বিধি গ্রত্যয়ই স্বীয় শকিদ্বাগা সমথ- 

পুরুষকে কর্মে প্রবুত করাইয়। থাকে, ইতা অবশ্থ স্বীকার করিচে 

হয়। বিধি-প্রত্যয়ের এই শক্তি বিশেষই অভিধা শক্তি । নৈয়ায়িকগণ 

বিধি-প্রত্তায়ের খ্রর্ূপ একটী শক্তি স্বীকার করেন না। কুন্ুমা'ল 

সৌরভের পঞ্চম স্তবকে বিধি-প্রত্যয়ার্থ বিচারে এতৎ সম্বন্ধে সবিশ্ষে 

আলোচনা কর! হইয়াছে, উস্থান ুষ্টব্য। 
অদদ্েতু -হেত্বাভাস, ছষ্টহেতু। যে অন্মাপক হেতুটী ব্যাপি 

এবং পক্ষধর্্মতা উভয়ের কিংবা একতরের অভাব বিশিষ্ট । 'পর্বত- 

বাক্তমান্, গগণহেড়' এইম্থলে হেতু-গগণ বছর ব্যাণ্ডি এবং ?গ- 
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স্থানে থাকেনা বলিয়া গগণে বহ্কির ব্যাপ্তি নাই 4. পক্ষ-পর্বতের 

ধর্মভা ( পর্বাত-বুক্তিতা ) নাই । 'ধৃমবান্, বহ্ছিহেতু '“বন্িতে পর্বতের 

ধর্দুতা বা পর্বত-বৃত্তিত। থাকিলে অর্থাৎ বনি পর্বতে থাকিলেও 

£ইস্থলে হেতু-বহ্ছি ধুমের ব্যাপ্রিহীন | কারণ-যেখানে যেখানে বহি 
গাকে তাহার স্বর ধম থাকেনা, তণগ্ুলৌহাদিতে ধুম থাকেন! 

বহ্ছি থাকিতে দেখা মায়। “হৃদ, বাহৃমান, ধম হেতু” ধূমে বহ্ছির ব্যাপ্তি 

থাকিলি9 এইস্থলে ধৃম পক্ষ-হদে পাকেনা বলিয়া পক্ষধর্থৃতা ,হীন। 

শচবাং ই তী স্থলে & হেতু অনদ্ধেতু। 

মসাধাবণ ইহা কগ্রকার অনৈকান্ত হেত্বাভাস। সাধ্যুক্ত 

স্ভানে £বং সাধাভাব যুক্তস্কানে অর্থাৎ যে কোনও স্থানে তেহুব 

মনবস্তিতিই (না থাকাই) অসাধারণোর লক্ষণ। পরমমহতপবিমাণ 

বিশিট বস্থ কোনও স্থানেই অবস্থিত নহে বা থাকেনা, গগণ পরম- 

মহতপবিষ'ণ বিশিষ্ট, স্তরাং গগণ কোনও স্থানেই অবস্থিত তয় 

না। এম জবস্ায় 'পৰ্বত, বহমান, গগণ হেতু, এইস্থলে গগণ একটী 

অসাদান্ণ হেত্বাভাস। যেহেতু সাধ্য বহিষুক্ত স্থানে এবং সাধা-বহির 

মভাবযুকু স্'নে গগণের অবস্থিতি সম্ভবপর নয়। গগণে এরূপ 

অসাধারণ্যব জ্ঞান অর্থাৎ গগণ সাধা-বহিযুক্ত স্থানে এবং পাধ্য- 

বির অভাবধুক্ক স্থানে অবস্থিত হয় না, এরূপ জ্ঞান যথাথ জ্ঞান । 

এরূপ জ্ঞান হইলে গগণে বডির ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ যেথানে গগণ থাকে 

হগায়ই বডি থাকে ইত্যা্দিরপ জ্ঞান হইতে পারেনা, সুতরাং ধ্স্তপ্গে 

গগণ হ্থেতুটী ব্যাপ্রিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ষথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়। 

হেত্বাভাস !দৃষ্টহেতু)। 

আসমবাধিকাঁবণ--যেবস্্ যে কাধ্যের সমবায়িকারণে সমনায় কিংবা 



২৪ পরিশিষ্ট । 
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স্বাশ্রয়সমবায় সন্বন্ধে অবস্থিত হইয়া এঁ কাধের কারণ হয় এ বন্হ এ 

কারোর অসমবায়িকারণ। সমবায় কিংব। স্বাশ্রয় সমবায় সম্বন্ধে কাে।র 

অধিকরণে অবস্থিত হইয়া কাধের কারণত্ব বা কারণ হওয়াই অসমবায়ি- 

কারণের লক্ষণ । এই লক্ষণে “ভ্ঞানাদি ভিন্ন হইয়1” 'এইরূপ একটী বিশেধণ 

দিতে হইবে (১)। ঘট একটা কাধ্য, কপালত্বয় ঘটের সমবায়িকারণ, 

ছুইট কপাল সংযুক্ত হইলেই ঘট হইয়া থাকে) গ্ুৃতরাং কপালের 
সংঘোগ গ ঘটের কাবণ। কপালছয়ের সংযোগ কপাঁলছয়ে সমবায় সম্বন্ধে 

থাকে, সুতরাং কপালদ্য়ের সংযোগ ঘটের সমবায়িকীরণ-কপানে সমবাসু 

সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়। ঘট স্বরূপ কাব্যের কারণ হয় বলিয়া ঘটের অপমণাঘ়ি- 

কারণ। এইরূপ কপালের কপ ঘটের রূপের কাপণ; কারণ - কপাল 

ঘে বংএর ঘট ও এ রংএরই হইয়! থাকে । কপালে রূপের আশ্রয় 

কপাল; কপালে ঘট সমবায় সম্বন্ধে থাকে, সুতরাং কপালেরনূপ স্বাশয় 

সমবায় সম্বন্ধে ঘটে থাকে ; ঘট, ঘটের রূপের সযবায়িকারণ | এমন 

অবস্থ।য় ঘটেররূপের সমবায়িকারণ-ঘটে স্বাশ্রয় মমবায় সম্বন্ধে অস্থিত 

হইয়া কারণ হয় বলিয়া কপালেররূপ ঘটের রূপের অপমবায়িকার৭ ; 

এইব্প সর্বত্র অসমবাফিকারণ প্রণিধান করিয়! বুঝি-ত হইবে । 
অতিব্যাপ্তি_ অলক্ষ্যে লক্ষণের প্রাপ্তি । যে সকল বন্ত বুঝাইবাব 

(১) উষ্ট-নাধনতা জ্ঞান ইচ্ছার কারণ, অর্থাৎ কোনও বস্তকে ইঞ্টের সাধন 

ব' উপকারী বালিয়! বুঝিলে এ বস্ত বিষয়ক ইচ্ছ। হইয়। থাকে । ইচ্ছার সমবায়কারণ- 

আজম; আ্ুতে উষ্ট-নাধনতাজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত হইয়ই ইচ্ছা? কারণ হয়, 

কিক ইষ্টুসাধনত| জ্ঞানকে ইচ্ছার অসমবায়ি কারণ বল! যায় না, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান 

ইচ্ছার নিমিত্ত কারণ | এইরূপ আরও বছস্থানে নিষিত্ত কারণে অনমবায়িকারণের 

লক্ষণটার অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, স্বৃতরাধ অপমবায়িকারণের লক্ষণে জ্ঞানাদি চিন 

একটী বিশেষণ দিতে হয়। নব্য-স্টায়ের মুক্ত।বলি প্রভৃতি গ্রন্থে এ সকল বিস্তৃতরূগে 

আলোচিত হইয়াছে, এ সকল প্রস্থ জ্টুব্য। 
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কিংবা বুঝিবার নিমিত্ত লক্ষণটী কর! হয়, যদি এ সকল বস্তু ভিন্ন: বস্তুতে 
এঁ লক্ষণটীর প্রাপ্তি ঘটে তাহা হইলেই লক্ষণটার অতিব্যাপ্রিদৌষ হয়। 

অদিদ্ব--অদিক্ধিদোষ বিশিষ্ট হেতু, অলীক, তুচ্ছ। 

অসিদ্ধি- এক প্রকার হেত্বাভাস ( হেতুরদোঁষ )। উহা পঙ্গা সিদ্ধি 
বা আশ্রয়াসিদ্ধি, সাধ্যাসিদ্ধি বা সাধ্যাপ্রসিষি। হেত্বপিদ্ি) স্বরূপাসিদ্ধি, 
বাপাত্বাসিদ্ধি ভেদে পাচ প্রকার। উহাদের জক্গণ যথাস্থানে বলা 
হবে । এ সকল দোনের অন্ততমত্বই অর্থাৎ যেকোনওটীর স্বরূপ হওয়াই 
অসিকি দোষের লক্ষণ | কেহ কেহ সাধ্যাসিদ্ধি এবং হেত্ৃসিদ্ধি পৃথকৃরূপে 

না বলিয়৷ এ ছুইটাকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিই বলিয়া থাকেন, স্থৃতরাং তাহাদের 
মতে অসিন্ধ তিন প্রকার। উৎপত্তির অভাব, নিশ্চয়ের ভাব গুভৃতি 

অথেও শাস্ত্রে “অসিদ্ধি" শবের বাবহার আছে। 

মন্তিত্বাবগ্যমানত| বা থাকা । আধেয় বন্ত সকল কালে কিংব৷ 

দেশেই থাকে সুতরাং বিগ্তমানতা বা থাক! কালক এবং দশিক ভেবে 

ছুই 'প্রকার। “এখন ঘট 'আছে? “ততৎকালে ছিল বা হইবে" ইত্যাদি, 

আকারের জ্ঞান যে বিষ্যমানতা ( অস্তিত্ব )কে বিষয় করিয়! হয় উহা 

কাণিক। আর “ভূতলে ঘট আছে” বা “ভূতল ঘটবং” ইত্যাদি 

আকারের জ্ঞান যে বিগ্তমানতাকে বিষয় করিয়। হয় উহ। দৈশিক। 

আবেয়তা) বৃত্তিতা গ্রভৃতি শবের থারাও অস্তিত্বের ব্যবহার হইয়া থাকে । 

ভূততলে ঘটোইস্তি, ইদানীং ঘটোইস্তি বগলে যে অস্তিত্বের জ্ঞান হয় উহা 

ভূতলে কিংবা এতৎকালে ঘটের আধেয়তা বা বৃত্তিতা ব্যতীত অন্ত কিছু 

নহে। কদাচিৎ সমতা জাতি লর্থে ও “অন্তি” শব্দের ব্যবহার হইয়। 

থাকে। গগণ পরমমহৎপরিমাণযুক্ত পদার্থ। পরমমহৎপরিমাণযুক্ত 

পদার্থ কোনওকালে কিংবা দেশে থাকে ইহ বলা যায় না, “'গগণমান্ত” 

( “গগণ আছে” ) এই পথান্তই বল! হইয়া থাকে, সত্তা জঁতিকে বিষয় 
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কবিয়াই শীকপ বলা সম্ভবপর; ম্ৃতরাং সত্বা ভাতি £অস্তি” শের 

একটি অর্থ অর্থাৎ অস্তিত্ব। 

তা 

আজাজ্া ইচ্ছা, শবোধের কারণ বিশেষ অর্থাৎ যে পদের সাভাখা 

বাতীত ষে পদের দ্বারা শাববোধ সম্ভবপর হয় না, পদে পদের সাহাবা 

বাতা যে অনম্ুভাবকতা ( অনুভব-জনকতার অভাব) উহ্ভাকেও 

আকাঙ্ষা বলা হয়। উহা শাববোধের একটী কারণ; কেবল “ছ্াবং” 

কিংব। “পিধেহি” এইমাত্র বক্িলে শ্রোতার শাবঝাবোধ হয় না “দরজা 

বন্ধ কর”; “ছবারং পিধেছি* বলিলেই প্ররূপ বিশিষ্ট একটা জ্ঞান হয়। 

স্থতরাং “পিধেছি” পদের সাহাযা ব্যতীত “ঘ্বারং” এইপদ্দে এবং “দ্বাবং” 

পরের সাহাধ্য ব্যতীত *পিধেহি” পদে অননভীবক-া অবপ্য কারা । 

উভাই "ভ্বারং পিধেহি”' £ই বাকাস্থলে আকাজ্কা ' 

মাগ্মাশ্রয়- কোনও পদার্থের জ্ঞানে কিংবা উৎপতিতে যদ সাং 

কিংবা পরম্পরা এ পদার্থের জ্ঞানের কিংবা উৎপন্থির অপেক্ষা স্বীকার 

করা হয় তবে মাম্াশর় হয়; ইহা একপ্রকার দোষ। সজ্ঞানাপেক্ষ 

জ্ঞানকত্ব কিংবা ম্বোৎপত্তিসাপেক্ষোতৎপত্তিকন্ধ আত্মাশ্রয়ে লক্ষণ 

ঘটেবজ্ঞানে যদি ঘটের ্ঞানেরই অপেক্ষা স্বীকার ফরা হয় তবে ঘট 

বস্থট'কে শ্বঙ্জানাপেক্-দ্রানক বলিতে হয়; সুতরাং ঘটে স্বজ্ঞানাপেক্ষ- 

দ্রানকত্ব স্বক্ধপ আত্মাশ্যয়দোব শ্বাকার করা হয় অর্থাৎ ঘট বুঝিয়া পর 

ঘট বুর্ঝতে হয় এইরূপ স্বীকাঁর করা হয়; তাহ! হইলে ঘটের জ্ঞান সম্ভবপর 

ভষ্টতে পারে না। এইরপ ঘটের উৎপত্তিতে যদি ঘটের উৎপত্তির অপেন্কা 

শীকার করা হয় তবে ঘট বস্তটাকে শ্বোৎপন্বিসাপেক্ষোতৎপত্তিক বলিতে 

য়; সুতরাং ঘটে স্বোৎপত্তিসাপেক্ষোৎপত্তিকত্ব স্বরূপ আত্মাশ্য়দোন 
স্বীকার কর! হয় 'মর্থাৎ ঘট হইলেই ঘট হয় এইরূপ স্বীকার করা হয়) 
তাহা হলে ঘটের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না। 
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আপত্তি তর্ক। তর্ক শব জী 
আন্ত ভ্রম, প্রমাদ এবং ধনাদির লোভশৃন্ পুরুব, অথবা বাঁকাথের 

বথার্থ জ্ঞানবান্ পুরুষ অর্থাৎ যিনি বথার্থ বুঝিয়া বাক্য বলেন। 
আহাধ্যজ্ঞান _কোনওস্থানে কোনও কত্ত নাই বলিয়া জানা 

থাকাকালে স্থানে এ বন্তর জ্ঞান | হে বড়ি নাই জ্ঞান থাকাকালে 
'হদ, বিমান” এইরূপ জ্ঞান একটা আহীর্ঘভ্রান। 

আশ্রয়াসিদ্ধি_পক্ষাসিদ্ধিশন দ্রব্য | 

আসত্তি- শাববোধের একটা কারণ। অর্থাৎ পৰ সকলের অব্যব- 
ধানে ভচ্চারণ। “বরামংপন্ঠ" এই বাক্যস্থলে “বামং” পদের অব্যবহিত 
পরে পশ্ত” পদের উচ্চারণ। মনেকর “রামং এইকথাটা বলিয়া বক্তা 
কাধ্যান্থরে আসক্ত হইয়া পড়িল, ছুই, চার দণ্ড পরে বক্তা বলিয়া উঠিল 

"পশ্” তাহাতে কিন্তু শ্রোতা বুঝিতে পারে ন| বক্তা রামকে দেখিতে 

রলিয়াছে, সুতরাং পদ্মকলের অব্যবধানে উচ্চারণ শাববোধের কারণ । 

আরোপ--এক প্রকার আহাধাজ্ঞান। “এই ভূতলে ষদি ঘটবস্তটা 
৮[কত তবে ঘটবিশিধ রূপেই ভূতলের গ্রত্যঙ্গাদি হইত) *ভুদ বদি 

ধুমবান হয় তবে বহিমান হউক” ইত্যাদরূপ জ্ঞান। 

( ই) 

উষ্ট-সাধনত1- বাঞ্চিত বিষয়ের সম্পাদকতা অর্থাৎ উপকারকত্ব। 

(উ) 
উদ্দেতা-_ইচ্ছার বিশেষ্যতা, উদ্দেশ্তাখ্য বিষয়তা বিশেষ । জ্ঞান, 

টচ্ছা, কঁতি প্রভৃতির এইরূপ এক একটা বিষয়তা স্বীকার কারতে হয়। 

রূপ বিষয়তা প্রায়শঃ বিশেষোই থাকে । পপর্বত, বহ্রিমান্্* এইরূপ 

জ্ঞান স্থলে পর্বাত এী জ্ঞানের বিশেষা, উদ্দেশ্ঠতাখ্য বিষয়তা পর্বতেই 

স্বীকার করিতে হয়। 
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উপমান-_উপমিতির করণ, এক বস্তুতে অপর বস্তুর সাদৃশ্ত জ্ঞান। 

গবয় বস্তুতে গরুর সাদৃশ্য জ্ঞান অথাৎ “হহা গোসদৃশ” এইরূপ জ্ঞান 

একট উপমান প্রমাণ । 

উপমিতি-_উপমান-প্রমাণক্রন্ত অর্থাৎ সাদৃপ্জ্ঞানন্ত পন এবং 

পদার্থের সম্বন্ধ (শক্তি) জ্ঞান। উপমান-প্রমাণজন্ত পৰ্দ এবং পদার্থের 

সনবন্ধ জ্ঞান হইবার প্রণালী একটা দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝান যাইতেছে-কোনও 

সময়ে কোনও নাগরিক ব্যক্তি অরণাচাবীর নিকটে শুনিয়াছিল গণয় 

( নালগাই ) গোনদৃশ। সময়ান্তরে ঘটনাবশতঃ গবয়পশ্ত এ নাগরিক 

বাক্তির নিকটস্থ হইলে “ইহা গোসদৃশ”" এরূপ জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক ; 
কারণ--গবয় দেখিতে গরুর মত। এরূপ দান হইলে অরণ্যচারার নিকট 

পৃণ্বঞ্ত “গবয় গোসদূশ” এই বাক্যার্থের স্মরণ হইয়া “ইহা গণয় 

পদশক্য' অথবা “গবয় গবয়-পদ শক্য” ইত্যাদরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে। 

উহা উপমিতি। উপমিতি সম্বন্ধে অনেকরূপ মত আছে, কুম্মাজাণ 

নোরভের তৃতীয় স্তবকে এতংসন্বন্ধে আলোচনা করা হহয়াছে। ডহ। দ্র্টব)। 

উদাহরণ _পৃষ্টান্ত, ন্তায়বাক্যের তৃতীয় অবয়ব। গ্যায়বাকোর 

অন্তর্গত ঘেসকল বাক্যের দ্বারা দৃষ্টান্ত সহকারে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্ত 

বুঝাই পিতে হয় এসকল বাক্যই উদাহরণ । উদাহরণ অন্বমী এবং 
ব্যতরেকা ভেদে ছুইপ্রকার। হেতু দুক্ততা প্রযুক্ত সাধ্য যুক্ততার বোধ 

বাক্য সহকারে অর্থাৎ 'যেখানে যেখানে হেতু থাকে সেখানে সেখানে 

সাধ্যথাকে', কিংবা “ষে যে হেতুমান. সেসে সাধ্যব|ন্* ইত্যাদি বাক] 

সহকারে দৃষ্টান্ত বাক্য ন্বয়ি-উদ্াহরণ। পব্বত+ বহিমান্, ধূম হেতু? 

ইত্যাদি গায়বাক্যস্থলে “যেখানে যেখানে ধুম থাকে সেখ।নে সেখানে 
বাঠ়ুখাকে, যেমন-মহানস” কিংব! “যে যে ধুমবান্ দে সে বাহ্মান্ যেঘপ- 

মহানদ” ইত্যাদি বাক্য অন্ৃয়ি-উদাহারণ। সাধ্যাভাব বুক্তত। প্রযুক্ত 
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-০ ৯৮৯৭৯ ২৯ পপি টি বাদি পাপী সপ পট পিপি পিপি ৯৮াসিপিটিপিসিপিিটি পাটি পপ পাটি াসিস্পা 

হেত্বভাব মুক্তার বোধক বাক্য সহকারে দৃষ্টান্ত বাক্য বাতিরেকি- 

উদাহরণ। প্রস্থলে “যেখানে যেখানে বছি থাকেন! (বির অভাব 

থাকে ) সেখানে (খানে ধুম থাকেনা ( ধুমের অভাঁব থাকে ) যেমন- 

জলাশয়” কিংবা দে যে বড়িমান্ নয় সে সে ধূমবান্ নয় যেমন-জলাশয়” 

ইত্যাদি বাক্য বাতিরেকি-উ দাহরণ। অন্বয়ি-উদাহরণ বাকোর দ্বার! 

হেতুতে সাধ্যের অন্যয়ব্যাপ্তি জান এবং ব্যতিরেকি-উদাহরণ বাকোর 

ত্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়া থাকে। খরস্তলে 
অনয়ি-উদ।হরণ বাক্যের দ্বারা ধুমে বছির অনয়ব্যাপ্তি বা নিয়ত 

সাহার্ধোর জ্জান হইয়াথাকে এবং ব্যতিরেকি-উদ্বাহরণ বাক্যের দ্বার! 

পূমে বহির ব্যতিরেক ব্যাণ্ডিজ্ঞান বা বছ্নাভাব প্রযুক্ত যে অভাব শী 

অভাবের প্রতিযোগি-পূম” ইত্যাদি আকার জ্ঞান হইয়া থাকে। 

উপনয় -অলৌকিক-প্রত্যক্ষের কারণীভূত সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ অর্থাৎ 

কোনও বস্তুতে লৌকিক প্রত্যক্ষের উপযুক্ত সন্নিকর্ধ সম্ভবপর না! হইলেও 

ধ্ী বস্তুর যে জ্ঞনের দ্বারা বস্থুটী ইন্দিয় সম্বৰ্ব অপর কোনও বস্তুর বিশেষণ 

রূপে প্রতাফের বিষয় হয়) বন্তর এ জ্ঞানই উপনয় সন্নিকর্ষ; এইরূপ 

সংন্রকর্ষকে ভ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষও বলা হয়। মন্দীন্ধকারে পথিসধ্যে 

লম্বমান রক্জুটাতে গঠাৎ চক্ষুঃ সংযোগ হইলে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। পস্থুলে 

স্ব্পত্ব স্বরূপ বিশেষণে লৌকিক-চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের উপযুক্ত সন্নিকর্ধ 

সম্ভবপর না হইলেও সপত্ব চক্ষুরিন্দ্িয়ের সহিত সম্ব্ধ-রজ্জুর বিশেষণ 

রূপেই জ্ঞানের ব্ষিয় হইয়া থাকে : স্থতরাং মন্যান্ধকারে ল্বমান রজ্জুটাতে 

হঠাৎ চক্ষু পংযোগ হুহলে সর্পত্বের শ্মরণ হইয়াই রজ্জুটাকে সর্প বলিয়া ভ্রম 

হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এরূপ স্থলে সর্পত্বের শ্মরণাত্বুক 

জ্ঞান একটী উপনয় সন্নিকর্ষ। ভ্ায়বাকোর চতুর্থ অবয়ব বা অংশ; 

অর্থাৎ উদ্দাহরণানুসরী “তথা কিংবা “নতথা” শবযুক্ত ( অন্বয়ি-উদ্ধাহরণ 



৩৪ পরিশিষ্ট । 

বাকোর পরে “তথা” শব্যুক্ত এবং ব্যতিরেকি-উদাহরণ বাক্যের পরে 

“নতথ।” শব্ধ যুক্ত) উপসংহার বাকা। প্পর্বত, বিমান, ধূমছেত” 

£ইরূপ শ্টায়বাকাস্থলে “যে যে ধুমবান্ মেপে বহমান যেমন-মহানস" 

ইত্যদিরূপ নন্বায়উদাহরণ বাক্যের পরে “এই পর্বত তথা” এইরূপ বাক। 

এবং “বে যে বন্িমান্ নয় সে সে ধূমবান্ নয় যেমন-জলাঁশয়” এইরূ” 

ব্যতিরেকি-উদাহরণ বাকের পরে "এই পব্বত নতথ” (সেইরূপ নহে 

এইবূপ বাক্য। 

উপাদান-টবদাস্তিক প্রভৃতির মত-পিগ্গ একপ্রকার কারণ' 

ফল্কথ। যে কাম্যে যেকারণের তাদাস্সা বা অুহদ থাকে এ কাধ্যের & 

কারণই উপাদান কারণ; ঘটে মুত্তিকার তাদাত্া আছে সুতর'ং 

মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ । গায়মতে উপাদান কারণ বণিয়' 

কারণের কোনগওরূপ বিভাগ নাই, মৃত্তিকা ঘটের পিমিভ্ কারণ, তলে 

হায় শাস্ত্রে সমবায়ি-কারণ অর্থে কদাচিৎ “উপাদান” শের ব্যবহার 

দেখাযায়। 

উপাধি_নাম, সমীগস্থ বসতে যেবস্তর স্বরূপ প্রতি ফলিত হয় এ 

বন্থকেও উপাধি বলা হয়, মুখ দর্পনের উপাধি। এবং যেবস্ত সাধ্যের 

ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক তাহাকেও উপাধি বলা হয়। ব্যভিঠারা 

স্থণ মাত্রেই এইরূপ উপাধি থাকে । পর্বত, ধৃমবান্, বহিহেতু” এই 

একটা ব্যভিচারা স্থল। এই স্থলে সাধ্য-ধুম এবং হেতু-বহি ; আদ্রেন্ধন 

(ভিজ! কাষ্ঠ প্রভৃতি ) সাধা-ধুমের ব্যাপক, কারণ-বেখাপে যেখানে ধুম 
থাকে তাহার সর্বত্র আদ্রেম্বন ও থাকে এবং হেতু-বছির অব্যাপক, 

কারণ-ঘেখানে যেখানে বহি থাকে তাহার সর্বত্র আদ্রেন্ধন থাকে না. 

তণ্তলৌছে বহি থাকে আদ্রেন্ধন থাকে না; সুতরাং এস্থলে আদ্রন্ধল 

একটা উপাধি । 



পারাশষ্ট। তি 

( এ) প 
একার্থ সমবার--সমবায় সম্বন্ধে কোনও বস্তুর আশ্রর নির্ঝপিত 

সমবায় সম্বন্ধে পাও (থাকা) খীবস্থর একার্থ সমবায়) ইহা একটা 

পবস্প্রা স্বন্ধ | সহ্থা সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য) গুণ, কর্মে থাকে) দ্রব্য গুণ, 

কণ্য। সমবায়সম্থদ্ধে পদ্ধাব আশ্রয়; দ্রবাত্বজাতি সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে 

থাকে, দ্রব্ত্ব জা। ওতে দ্রবা নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধে বুত্তিত্ব আছে, স্ৃতগাং 

ন্মবায়সন্বন্ধে সত্তার আশ্রয় নিবূপিত সমবায়সন্বন্ধে বুন্তত্ব বা এক।থ 

প্পার দ্রব্ত জাতিতে আছে। এমত অবস্থায় সত্ব দ্রব্যত্বে একার্থ 

সমবার স্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে থাকে, ইহা অবশ্ত স্বীকার কারতে হয়। 

৫নপ গুণত্ব, কম্মত্ব গ্রতৃতি জা।ত, বিশেধ, সমবায় প্রত্ৃতি পদার্থে ও সত্তা 

,কাথ সমবায়সন্থদ্ধে থাকে | নমবা্ বস্ততে স্বরূপ সন্বদ্ধে বৃত্তি হইলেও 

দবরূপ সম্ন্ধটা মমবার়েরই শ্বরূপ) সুতরাং সমবায় স্বাত্মক প্বরূপ সম্বন্ধ 

বছুতে বু্ধি হয় বলিয়া! সমবায়ে ও ঘন্তার একাথ সমবায় স্বরূপ পরম্পরা 

সন্বন্ধ স্বীকাধ্য। 

( ক) 

করণ_-অনাধাবণ কারণ অথবা ব্াপাব ধুঞ্ কারণ। মত ০৩ণে 

এইরূপ দ্বাবধ অর্থেই “করণ? শবের ব্যাহার হইয়া খাকে। বিশেষ 

প্রতবন্ধক না থাকিলে যে কারণের দ্বাও। অবিলঞ্ধে বিশেষরূপে 

কাযা হইয়া থাকে ত্ররূপ কারণহ কায্যের অসাধারণ কারণ ব 

করণ। বিশেষ প্রতি বন্ধক না থাকিলে আলোক, ভড়ুতরূপ, বিশেষণ 

ভান প্রভৃতির সন্ভাব স্থণে ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থে চক্ষুঃমংযোগ হইলে 

ই সংযোগের দ্বার! চাক্ষুষ-গ্রত্যক্ষত্বরূপে ঘটঃ পট প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অথাৎ 

চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে? স্ৃতরাং এইমতে চক্ষুঃ সংষোগই চাক্ষুষ- 

প্রত্ক্ষের করণ! আর যে কারণ কাঁধ্য এবং নিজের মধ্যবত্তী কোনও 



৩২ পরিশিষ্ট । 
৯৯-৯৭-৯১৯১ সিসি সিসসিউি১ সি সিসি সিসি িসপিসিসপি্পিপিিপিস্পিসপিসি সিসি সিসি সিসি উি উপল 

রূপ ব্যাপার জন্মাইয়া বিশেষ রূপে কার্যের জনক হয় এরূপ কারণই 

বাপার যুক্ত কারণ বলিয়া! মতভেদে করণ। চক্ষুঃ ব্যতীত চক্ষুঃসংযোগ 
সম্ভব পর নয়, চক্ষুঃ দ্বারাই চক্ষুঃসংযোগ হইয়। থাকে, বিশেষ প্রতিবন্ধক 

না থাকিলে আলোক. উদ্ভততরূপ প্রভৃতির সপ্ভাব স্থলে ঘট, পট প্রস্তুতি 
পদার্থে চক্ষুঃসংযোগ স্বরূপ ব্যাপার জন্মাইয়াই চক্ষুঃ চাক্ষুষ- প্রত্যক্ষ ্ বূপে 

ঘ৯, পট প্রভৃতির প্রত্যক্ষের অর্থাৎ ঘট, পট গ্রভৃতির চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের 

জনক হইয়া থাকে, ম্থতবাং এই মতে চক্ষুঃ চাক্ষুষ-প্রত্্যক্ষের করণ। 

এইরূপ ছেদন কার্ষে) কাঁটাদি হেছ্ পদার্থে কুঠারাদির সংযোগ কিংবা 

কুঠারাদিই মতভেদে করণ। সর্বত্র এ্ররূপে গ্রাণিধান করিয়া বুঝিতে 
হইবে । 

করণতা-করণের অসাধারণ ধন্ম। ইহা মতভেদে অসাধারণকারণ 

অথবা ব্যাপারযুক্ত কারণত্ব। বিষয়ে চক্ষুঃ-সংযোগাদি ব্যতীত চাক্ষুষ- 

প্রত্যক্ষ হয় না, চক্ষুঃ-সংযোগাদিতে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের অদাধারণকারণত্ 

"ছে, উহাই চাক্ষুষ- প্রত্যক্ষের করণতা? অথবা চক্ষুঃ বিষয়ে চক্ষুঃ-সংযোগ- 
স্থরূপ ব্যাপার জন্মাইয়া চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের কারণ হয় বলিয়! চক্ষুতে 

চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের ব্যাপারযুক্ত কারণঞা আছে, উহাই চাক্ষুষ-গ্রত্যক্ষের 

করণত। এই শেষোক্ত অর্থেই চক্ষুরাদি ইন্্রিয় সকলে প্রত্যক্ষের 

করণতা এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শ স্বরূপ ব্যাপার জ্ন্মাইয়। অন্ুমাতর 

কারণ হয় বলিয়া ব্যাপ্তি জ্ঞানেই অনুমতির করণতা স্বীকার করা হয়। 

এইরূপ ছেদনাদি কার্যে কুঠারাদির করণত! উহ্য করিয়। বুঝিতে হুইবে। 

বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদ্ি সম্বন্ধ ব্যতীত অবিলম্বে প্রতাক্ষ 

হয় না, সুতরাং প্রথমোক্ত অর্থে বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদিতে 

প্রত্যক্ষের করণতা| এবং পরামর্শে অন্থমিতির করণতা স্বীকার করা হয়। 

এইরূপ ছেদনাদি কার্ষের করণতা কুঠারাদির সংযোগাদিতেই স্বীকার্য্য 
এই সকল গ্রণিধান পূর্বক বুঝিয়া লইতে হইবে । 



পরিশিষ্ট। ৃ ৫ 
পিস 

রব 

কাঁরণ--জনক, হেতু, সাধন প্রভৃতি শব কারণের বোধক। অন্তথা- 
সিদ্ধিযুক্ত না হইয়া কার্য্ের নিয়ততপূর্ববত্তা অর্থাৎ কার্ষ্ের অব্যবহিত 
পূর্বক্ষণে কার্যোর অধিকরণে নিয়ত অবস্থিত বস্তই কারণ; ফলকথা অন্ঠথা 
সিদ্ধিযুক্ত ন| হইয়। কার্যে বে সকল বস্তুর অঞচয় এবং ব্যতিরেক থাঁকে এ 
সকল বস্ত,অর্থাৎ কার্ষো যে সকল বস্তুর স্বত্ত্ব অয় এবং ব্যতিরেক থাকে & 

সকল বস্ই কারণ । মৃত্তিকা পাঁধিব-ঘটম্বরূপ কাধের অন্যথা সি্ধিযুক্ত নয়, 

অর্থাৎ মৃত্তিকাস্বরূপ বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট পদার্থ বাতীত অন্তপ্রকারে 
পার্থিব-ঘটের দিদ্ধি (উৎপত্তি) সন্তবপর নয় এবং পাধিব ঘটের অব্যবহিত 

পূর্বক্ষণে পাধিবঘটের অধিকরণ-চক্রে নিয়ত অবস্থিত অর্থাৎ এ সময়ে 
চক্রে মুত্তিকাঁর অভাব থাকে না, সৃতরাং মুত্বিকা পাধিব-ঘটের কারণ, 

অর্থাৎ পাধিব ঘটে মৃত্তিকার স্বতন্ত্র অন্বয় এবং ব্যতিরেক আছে, 

সুতরাংমুত্তিকা পার্থিব-ঘটের কারণ। কারণ দ্বিবিধ, ফলোঁপহিত 

কারণ এবং স্বরূপযোগ্য কারণ। অগ্নথাসিদ্ধিযুক্ত না হইয়া ঘে 
কার্ষোর নিয়ত পূর্ববন্তী যে বস্ত অর্থাৎ যে বস্তদ্ধার| যে কার্য্যটা হয় এ বস্তুই 

এ কার্ষোর ফলোপহিত কারণ । যে পাধিব ঘটটার অব্যবহিত পূর্বাক্ষণে 

ধ ঘটের অধিকরণ-চক্রে যে মৃৎপিও নিয়ত অবস্থিত ( ষে মৃৎপিণ্ডের 
অভাব থাকে ন! ) ফলকথ যে মৃত্পিণ্ডের দ্বার! যে ঘটটা হয় এ মুৎপিওই 

ধী ঘটের ফলোপহিত কারণ। যে বিশেষ জাতীয় বা ৰিশিষ্ট বন্তদ্ারা 

থে বিশেষ জাতীয় ব| বিশিষ্ট কাঁধ্য হয় এ বিশেষ জাতীয় ব| বিশিষ্ট 
বপ্তমাঁত্রই & বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট কাঁধ্যের স্বরূপযোগ্য কারণ, 

কলকথ| ফলোপছিত কারণের স্ধাতীয় মাত্রই স্বয়পযোগ্য কারণ (১)। 

(১) যেজাতীয় কার্ধ্যে যে জাতীয় বন্তর অয় এবং ব্যতিরেক থাকে এবং যদি এ 

জাতীয় বন্ধ & জাতীয় কার্ধের অগ্যথা সিদ্ধি যুক্ত না হয় তাহা হইলে এ জাতীয় বন্ত 

জাতীয় কার্ধ্যের ম্বরূপধোগ্য কারণ, ইহাও 11 যাইতে পারে। মৃত্তিকার অন 

৩ 



৩৪ পরিশিষ্ট 
শন পপি 2 ক ৯ সিসি সি পিসি সি িস্পিস্পিসি সি ৮২ সপ সি সিসিস্পিস্পসপিস্পিসসপিস্পিস্পিস সস সাস্পিসস স্পিস্্লা 

ততিকা স্বরূপ বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট বস্ত দ্বারাই পাধিব ঘটম্বরূপ বিশেষ 

জাতীয় বা বিশিষ্টকধ্য হইয়। থাকে, সুতরাং মৃত্তিকার সঙাতীয় 

মাত্রই পাধিব ঘটের ম্বরূপষোগ্য কারণ। যে মৃত্তিকাদ্বার] কদাচ ঘট 

জন্মে নাই খ মৃত্তিকাও ( মহাসমুদ্রতলম্থ মৃত্তিক! অথব| যে মুত্তিক! ঘট না 

জন্মাইয়! বিনষ্ট হইয়াছে এ ম্বৃত্কা ও) পাধিব ঘটের উৎপাদক মৃত্তিকার 

স্বরূপ বা সঙ্জাতীয় (মুত্তিকাত্ব স্বরূপ এক জাতীয়) বলিয়! পাথিব ঘটের 

স্বরূপযোগ্য কারণ । ফলকথ! কোনও বস্তদ্ধারা কোনও বিশেষকার্ধ্য না 

হইলেও এ জাতীয় কার্য্ের উৎপার্দক কারণের স্বরূপ ব। একলা তীয়'বলিয়। 

ধ বস্ত দ্বারাও এ জাতীয় কার্ধ্য হইতে পারে বা হইয়। থাকে) সুতরাং এ 

বস্তুকে ত্র কার্যের স্বরূপযোগ্য কারণ বলা হয়। মহাসমুদ্্রতলস্থ মৃন্তিকাদ্বারা 

ঘট প্রস্তত না হইলেও এর মৃত্তিকাঁর সঙ্জাতীয় বস্ত্ধার।৷ ঘট হইতে পারে 

বা হইয়। থাকে, এ মৃত্তিকাঁও পাঁধিব ঘটের উৎপাদক মৃত্তিকার.শ্বরূপ বা 

সজাতীয় সুতরাং মহাসমুদ্রতলস্থ মৃত্তিকাও পাখিব ঘট জাতীয় কার্যের 

স্বরূপযোগ্য কারণ । তন্তু, বেম! প্রভৃতির সজাতীয় বন্তদ্বার পাধিব ঘট 

হয় না, এ সকল বস্তু পা।থব ঘটের উতৎপাদক-দণওড, চক্র, মৃত্তিক1 প্রস্তুতি 

কোনও বস্তুরই স্বরূপ ব! সঙ্জাতীয় নয় বলিয়। এ সকল জাতীয় বসতঘর! 

পাধিব ঘট হইতে পারে ব| হইয়! থাকে ইত্যাদিরূপ সম্ভাবন। ও করা 

বায় না, সুতরাং উহার! পাধিব ঘটের স্বরূপযোগ্য কারণ ও নয়। কারণের 

লক্ষণে অন্তথ! সিদ্ধিযুক্ত ন। হইয়া! বিশেষণটা কেন দিতে হয় তাহা! 

“কা রণত।” শবে দ্রষ্টব্য 

(মৃত্তিকার সত্ত। ব। অন্তিত্ববশতঃ পাঁধিব ঘটের সত্ত। ব| অস্তিত্ব) এবং মৃত্তিকার 

ব্যতিরেক (মৃত্তিকার অসত| বা অন্তাব বশত; গাঁধিব ঘটের অমজ্কা বা অণাব) 

পাখিবঘটম্বরূপ কার্ষেযে আছে, মৃত্তিক! পার্ধিবঘটদ্বরূগ কার্য্যের অন্যথ। (সিদ্ধিযুক্ত 

নয়, সুতরাং মৃত্তিকায় সজাতীয় মাজই পার্থিব ঘটম্বরূগ কার্ধে)র স্বরূপযোগ্য কারণ। 



পরিশি্ট ৩৫ 
(সি সক পানি ৯০, ৯৮১ - পাস পিপাসা শপক্পা্টিসপসপসি 

পটপা্পী পিছ ৮৯ সপ 

| কারণতা_কারণের অগাধারণ ধর্ম বা" লক্ষণ। অন্তথ! সিদ্ধিযুক্ত 
না হইয়া কার্ষোর নিয়ত পূর্বাবর্তত্ অর্থ/ৎ কার্ধ্যের অব্যবহিত ূ্বক্ষণে 
কার্ষ্যের অধিকরণে নিয়ত অবস্থিতি ব| অভাব না থাকাই কারণের 
লক্ষণ বা কারণত!। মৃত্তিকা পাখিব ঘটস্বরূপ কার্যের অন্তথা সিদ্ধি 
যুক্ত নয় অর্থাৎ মৃত্তিকা স্বরূপ বিশেষ জ্লাতী় বা বিশিষ্ট পদার্থ ব্যতীত 
অন্যপ্রকাঁরে পাধিব ঘটের সিদ্ধিবা উৎপন্তি সম্ভবপর নয়; পারি 
ঘটস্বরূপ কার্ধ্ের অব্যবহিত পূর্বগ্ষণে পার্থিব ঘটের অধিকরণ-চক্রে 
মৃন্তিকার নিয়ত অবস্থিতি বা অভাব না থাকাই পাঁধিব ঘটের মৃত্তিকা- 
স্বরূপ কারণের লক্ষণ বা কারণতা৷ | কারণত| দ্বিবিধ, ফলোপহিত কারণত। 
এবং স্বরূপযোগ্যতাত্মক কারণত!। যেকারণের দ্বারা যে কার্ধাটা হয় 
এ কারণে এ কার্ষ্ের নিয়ত পূর্ববস্তিতা ফল্লোপহিত কারণতা। যে 
মৃত্তিক। দ্বার! ষে পার্থিব ঘটটা হয় এ মুভ্তিকাঁতে শ্রপার্থিব ঘটের নিয়ত 

পূর্ববর্তিতাই এ পার্থিব ঘট শ্বরূপ কার্যোর ফলোঁপহিত কারণতা । এবং 
ফলোপহিত কারণের সজাতীয়ঙা বা সাধন্ম্ই স্বরূপযোগ্যতাত্মক 

কারণতা। মুত্তিকার সঙ্গাতীয়ত! বা সাধর্মা-মৃত্তিকা তব স্বরূপ জাতিযুক্ততাই 
পাথিব ঘটশ্বরূপ কাধ্য জাতীয়ের স্বরূপযোগ্যতা .কারণতা | যে মৃত্তিকা. 

দ্বারা কদাচ পার্থিব ঘটের উৎপত্তি হয় নাই হইবেও না (ধেমন-- 

মহাসমুদ্রুতলস্থ মৃত্তিকা) মৃত্তিকা ও পার্থিব ঘটের উৎপাদক মৃত্তিকা 

সঙ্জাতীয় বলিয়! অর্থাৎ পার্থিব ঘটের উৎপাদক মৃত্তিকার যে বিশেষ জাতি- 

মুত্তিকাত্ব তদযুক্ত বণিয়া। ফলকথা পার্থিব ঘটের উৎপাদক যৃত্তিকার 

সমানধর্যুক্ত বলিয়া এ মৃত্তিকাতেও পার্থিব ঘটের 'স্বরূপযোগ্যত। 

কারণতা! অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ মহাসমুদ্্তলস্থ মৃত্তিকার 
সঙ্জাতীয় পদার্থের দ্বারা পার্থিব ঘট স্বরূপ কার্য হইয়। থাকে, ইহা অবস্ত 
স্বীকার করিতে হয়। 



৩৬ পরিশিষ্ট 
৯ পি সি সাস্পিস্পিত সিসি সপসপসসাস্পিসসাসসিসি সিপিশিসসস সস িসসসিাত 

কাধ্যের নিয়ত পূর্ববর্তিত্ব মাত্র কারণের লক্ষণ ( কারণতা ) হে, 

এবং কোনও কার্যে কোনও পদার্থের অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকিলেই 

উহা কার্ষোর কারণ হইবে ইহাঁও নহে । মৃত্তিকা, দণ্ড চক্র 'প্রভৃতি 

বিশেষ জাতীয় বা বিশিষ্ট পদার্থ সমূহ পার্থিব ঘটের কারণ। এ সকল 

পদার্থে পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্কবর্তিত্ব এবং পার্থিব ঘটে এ সকল বিশেষ 

জাতীয় পদার্থের বিশেষতঃ অন্বয় এবং ব্যতিরেক (মুত্তিকার সত্ত| বা অস্তিন্ 

বশতঃ পার্থিব ঘটের সন্তা বা অস্তিত্ব এবং মৃত্তিকার অপত্তা বা অভ।ব বখতঃ 

পার্থিব ঘটের অসত্ত। বা অভাব ইত্যাদ্দিরূপ অন্বয় এবং ব্তিরেক ) অব্য 

শ্বীকার্ধ্য। এ সকল বিশেষ বিশেষ জাতীয় পদার্থ সকল সামান্তত: 

দ্রব্য পদার্থ অর্থাৎ দ্রব্যত্ব-জাতি যুক্ত | মৃতরাং সামান্ঠতঃ দ্রব্যে ( দ্রব্যত্ব 

রূপে দ্রব্যে) পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ববপ্তিত্ব এবং পার্থিব ঘটে সামান্ঠতঃ 

দ্রব্যের অন্থয় এবং ব্যতিরেক (দ্রব্যের সন্ত! বা অস্তিত্বশতঃ পার্থিব ঘটের 

সত্ত। এবং দ্রব্যের অসন্তা বাঁ অভাব বশতঃ পার্থিব ঘটের অনত্ব। বা অভাব 

এইরূপ অন্বয় এবং ব্যতিরেক )ও অবশ্য স্বীকার্ধ্য। সুতরাং সামান্ততঃ 

দ্রবে] পার্থিব ঘটের কারণতা। (স্বরূপ যোগ্যতা ) স্বীকার করিতে হয়, 

, অর্থাৎ পটের উৎপাদ ক-তন্ত, বেম! প্রভৃতি দ্রব্যে পার্থিব ঘটের উৎপাদক 
কারণের সাজাত্য বা সমান ধর্ম স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে ফলতঃ 

তন্ধ, বেমা প্রভৃতির সঙ্জাতীয় বস্ত দ্বারাও কদাচিৎ পার্থিব ঘটের উৎপন্তি 

শ্বীকার করিতে হয়। যেজাতীয় বস্তু দ্বার যে জাতীয় কার্য কাচ 

সম্ভব পর নয় এ জাতীয় বস্তুকে এ জাতীয় কার্যের কারণ বলা উন্মন্তের 

প্রলাপ মধ্যেই গণ্য। সুতরাং কারণের লক্ষণে ““অন্থাসিদ্ধিযুকক না 

হইয়া, বিশেষণটা অবশ্যই দিতে হয়। তাহ! হইলে 'পার্থিৰ ঘটের অন্যথা 
সিদ্ধিযুক্ত বলিয়! সামান্ততঃ দ্রব্যে (দ্ব্যত্বরূপে প্রব্য মাত্রে) পার্থিব ঘটের 
কারণের লঙ্গণ (কারণতা ) থাকিতে পারে না বানাই, সামান্ততঃ দ্রব্য 

সি 



পায়াশঠ ৩৭ 
পাসিসসিস্পিসসিস্পিস্পিসিস্পিি সিসি সিস্পিস্পিসপিস্পিস্পিসপ াসিপাসপিসপাসটি ইিপম্পিপিিস রি পপার্পপশিস্পাস্পিস্পিসিস্পিসপিস্পিসপিসিস্পিসাসিাসিস্পিসিস্সিিসিসী 

পার্থিব ঘটের কারণ নয়। তাৎপর্ধয_মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি বিশেষ 

বিশেষ জাতীয় পদর্থের অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকাতেই পার্থিব ঘটে 

সামান্যতঃ দ্রব্যের অন্থয় এবং ব্যতিরেক কল্পনার বিষয় হয়, পার্থিব ঘটে 

সামান্যতঃ দ্রব্যের অন্বয় এবং ব্যতিরেক মৃত্তিক! গ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ 

জাতীয় পদার্থের অন্বয় এবং ব্যতিরেকের অধীন, উহা! স্বতন্ত্র বা স্বগ্রধান 

অন্বয় এবং ব্যতিরেক নহে । এবং মৃত্তিক৷ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় 

পদার্থে পার্থিব ঘটের নিয়ত পুর্বববর্তিত্ব থাকাতেই সামান্ততঃ দ্রব্যে (্রব্যত্ত 

রূপে দ্রবে)) পার্থিব ঘটের নিয়তপুর্ববন্িত্ব স্বীকার করিতে হয়। 
সুতরাং সামাহ্ঠতঃ দ্রব্য পার্থিব ঘট স্বরূপ কার্ষ্যের অগ্তথা সিদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ 

অন্ত প্রকারে (মৃত্তিক। প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় দ্রবোর দ্বার ) 

পার্থিব ঘটের সিদ্ধি বা উৎপত্তির সহিত সম্বন্ধ যুক্ত । মৃন্তিকা, দণ্ড, চক্র 

প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় পদার্থ ব্যতীত পার্থিব ঘটের দিদ্ধি বা 

উতপত্বি সম্ভবপর নয়, £্তরাং অন্ত প্রকারে পার্থিব ঘটের সিদ্ধি ব 

উৎপত্তি কল্পনার বিষয় হয় না বলিয়া এ সকল বিশেষ বিশেষ জাতীয় পদার্থ 

পার্থিব ঘটের অন্তথাসিদ্ধিযুক্ত নয় এবং এঁ সকল বিশেষ বিশেষ জাতীয় 

পদার্থ পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ববর্তি সথ তরাঁং মৃত্তিকা তব দণডত্, চক্রত্ব প্রভৃতি 

বিশেষ বিশেষ রূপে পার্থিব ঘটের কারণতা স্বীকার করিতে হয় (৯)। 

টি তিতির টির রিনি 

(১) মৃত্তিক! প্রভৃতি দ্রব্য পদার্থ, ভরব্যত্বরূপে দ্রব্যের ছারা পাৰিব ঘটের উৎপত্তি 

যদিও কল্পন! কর! যায় কিন্ত মৃত্তিকাত্রপে মৃত্তিকা দ্বার (মৃত্তিকাম্বরূপ বিশেষ দ্রব্যের 

ঘর) পাধিব ঘটের উৎপাত্তি হয় বলিয়াই এরূপ কল্পনা করা থায়, সতরাং মৃত্তিকা 

ৃত্তিকাত্বরূপে পাধিব ঘটস্বরূপ কার্ধেযর অন্যথ সিদ্ধিযুক্ত নয়। পা [খিব ঘটে মৃত্তিক 

প্রভৃতির অন্য এবং ব্যতিরেক স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, অন্যরূগে জ্য় এবং ব])তিরেক আছে 

বলিয়া মৃত্তিক| প্রভৃতির অনয় এবং ব্যতিরেক কল্পনা কর। হয় না। স্থতরাং পাধিব ঘট 

মৃত্তিকার স্বতন্ত্র জ্বয় এবং ব্যতিরেক যুক্ত বলিয়। মৃত্তিক! প1খিব ঘটের কারণ। 



৩৮ পরিশিষ্ট। 
শাসন ২ ৩ স্পা সপ স্পিসিসসপিস্পিস্পিসি ছি সি সিসি সিসি টিটি সি সি স্টিসিশ ১ সিসি উস পিসি স্পস্ট 

এইরূপ পার্থিব ঘটে মৃত্তিকা, দওঁ, চক্র প্রভৃতির অন্বয় এবং ব্যতিরেক 

আছে বলিয়া এ সকল পদার্থের রূপের অন্বয় এবং ব্যতিরেক স্বীকার করা 

যাইতে পারে, এ সকল পদার্থে পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ববর্তিত আছে বলিয়া 
এঁ সকল পদার্থের রূপে পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ববর্তি্ কল্পনা করা যায়; 
যেহেতু রূপশূন্ত-মৃত্তিকা, দণ্ড চক্রে প্রভৃতি পদার্থের দ্বারা পার্থিব ঘট 

জসম্ভব। এইরূপ পার্থিব ঘটে কুন্তকারের অন্বয় এবং ব্যতিরেক আছে 

বলিয়। এবং কুন্তকার পার্থিব ঘটের নিয়ত পূর্ববন্তী বলিয়া কুস্তকারের 
পিতার অন্বয় এবং ব্যতিরেক, কুস্তকারের পিতাতে পার্থিব ঘটের নিয়ত 

ূর্বববর্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু পার্থিব ঘটে মৃত্তিকা, দণ্ড, 

চক্র প্রভৃতি পদার্থের রূপের, কুস্তকারের পিতার অন্বয় এবং ব্যতিরেক 

স্বতন্্ নহে এবং এ সকল পদার্থের রূপ, কুস্তকারের পিতা) পার্থিব ঘট 

স্বরূপ কার্ষ্ের অন্তথা সিদ্বিযুক্ত অর্থাৎ কুস্তকাঁরত্ব রূপে কুস্তকাঁর কর্তৃক 

ঘটের যে সিদ্ধি এ সিদ্ধি যুক্ত। সুতরাং মৃত্তিকা? দণ্ড, চক্র প্রভৃতির রূপ, 

কুম্তকারের পিতা, পার্থিব ঘটের কারণ নহে। প্রণিধাঁন কত্পিয়! বুঝিতে 

হইবে। 

কার্য _প্রযত্ব-সাধ্য অর্থাৎ যে সকল বস্তু কর্তার গ্রযত্থের বিষয়। 

ফলকথা যে সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় এ সক বন্তই কার্ম্য। বস্তর উৎপত্ি- 

সময়ের সুক্সতম অংশে ( ক্ষণে) প্রথম সত্বন্ধ যুক্ত ( প্রথম বিদ্যমান ) হওয়া । 
সুতরাং কোনও বস্তকে উৎপন্ন বলিলেই বুঝিতে হইবে বস্তুটা কোনও একটা 

ক্ষণে গ্রথম সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, তৎপূর্বে বন্তটী ছিলনা । এমত অবস্থায় 

উৎপন্ন বস্ত মাত্রেরই উৎপত্তির পূর্বে অনাদি কাঁলে একটা বিশেষ অভাব 

থাক্ষে, বস্তটা উৎপর হইলে আর এী অতাবটী থাকেনা, ইহ! অবশ্য স্বীকার 

করিতে হয়; এ অভাবই প্রাগভাব। ন্ুৃতরাং যে সকল বস্তু গ্রাগভাবের 

গ্রতিযোগী এ সকলই কাধ্য। এই যে পরিদৃশঠমান ঘট বস্তুটী ইহ! উৎপত্তির 

পিপিপি সি সপ সিসি 



পরিশিষ্ট । ৩৯ 

এছ ৯ ০৯ পিপসিপী্াস্টিস্টি তি এ শিস ও সপ পেপসি ৯ সি পি ৭৯ ৮৮ ৯ স্দর্পাস্পাসি পিপিপি পাটা পিপি পাস লশ 
সপ শিট প্পাস্পাস্টি পী্পাসিপাসটিাসিসপাসপিস্পি শপ সিসি স্মসস 

পূর্বে অনাদি কালে ছিল না, কোনও একটা নির্দিষ্ট ক্ষণ হইতেই বিদ্যমান 

হইয়াছে, সুতরাং ইহার প্রাগভাব ছি বলিয়া! বস্তরটী প্রাগভাবের প্রতি- 

যোগী অর্থাৎ কার্ধ্য। অথবা যে সকল বস্তুর সত্তা ( অস্তিত্ব) এবং অসত্ত। 

( অভাব) কারণের সত্তার (অন্তিত্বের) এবং কারণের অনত্তার (অত।বের) 

অধীন এ সকল বন্তই কাধ্য। পরিদৃশ্ঠমান ঘট বস্তটার সন্তা এবং অসভা 

মুন্তিকার সন্ত! এবং অনত্তার অধীন, সুতরাং উহা একটা কার্ধ্য। 

কার্ধাত্ব _কার্য্ের অসাধারণ ধর্ম বা লক্ষণ; ইহা! মুখ্য এবং গৌণ 

ভেদে দ্বিবিধ। ,উৎপত্তিই কাধ্যের মুখ্য ধর্ম, কর্তা বস্তুর উৎপন্তিই করে; 

উৎপত্তির পরে সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া তৎকালে কর্তা বস্তর উৎপদ্ভির নিমিত্ত 

কিছুই করেন! বা কর্তাকে কিছু করিতে হয় না। কুন্তকাঁর ঘটের 

উৎপাদক, ঘট প্রস্তত (ঘটের উৎপত্তি) করাই কুন্তকাঁরের কার্ধ্য, 

স্থতরাং ঘটের উৎপত্তিই কুস্তকারের প্রযত্রের বিষয়। ঘট উৎপন্ন হইলে 

ঘটের উৎপত্তির নিষিত্ত কুন্তকারকে কিছুই করিতে হয় না (১)। 

সুতরাং উৎপত্তিই মুখ্য কা্য্যত্ব। এই উৎপত্তি ধর্ম্টীকে নিয় বন্ত সকল 

উৎপত্তি কালেই “কার্ধ্য” বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে? তৎপরে লক 

বলিয়। বাবহত হয়। পরিদৃষ্ঠমান ঘট বস্তুটাকে উৎপত্তিকাপেই কার্ধ্য 

বলিয়। এবং তৎপরে কৃত বলিয়া সকলেই বলে। অপর-বস্তর উৎপত্তির 

অনাদি পুর্বকালে বন্তর একটী বিশেষ অভাব অর্থ/ৎ বস্তর যে অভাব 

বন্তটা উৎপন্ন হইলেই থাকে না ( প্রাগভাব) অবস্ত ্বীকাধ্য বলিয়া 

প্রাগভাবের গ্রতিষোগিতা উৎপন্ন বস্তুর একটী অসাধারণ ধর্ম । স্ৃতরাং 

প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাই গৌণ কার্যাত। এই গৌণ কাধ্যত্ব ধর্দের 

(১) উৎপন্পের পুনরুৎপন্তি অসম্ভব? যে বন্তটী একবার হইয়াছে উহা আর হয় ন1। 

সুতয়াং উৎপত্তির পরে বন্ধ আকাশাদি পদার্থের হ্যায় দিদ্ধপদার্থ। তৎকাণে কার্য 

বন্ত কর্তার প্রযত্বের অধীন নছে। 



৪০ পরিশিষ্ট । 
নং প্স্িসিসসস 

শিস্দিস্ট সি স্পিন সস পিস্পিসিপািি সিসি িসিসি সিসিক সিটি ৯৯৯ িউউিউসিউিসিউসিসিসিসিশিপিপিসিসিপীসি সিসি 
িটিটিসি সিসি 

দ্বারা উৎপত্তি অবধি স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সর্বদাই বস্তটাকে কার্ধ্য বলিয়া 

ব্যবহার করা যাইতে পায়ে ব! ব্যবহার করা হইয়া থাকে । কারণ-- 

প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা বস্তুর উৎপত্তিকাপে বস্ততে যেরূপ থাকে 

উৎপত্তির পরেও তদ্রপ থাকে । পরিদৃশ্যমান ঘট বস্তরটী একটী কার্যা, 

ইহ উৎপত্তি অবধি স্থিতিক।লের সব্বদাই প্রাগভাবের গ্রততিযোগী, নিজের 

স্থিতিকালের কোনও সময়ে ইহা প্রাগভাবের প্রতিযোগী নয় এরগ বলা 

যায়না । স্ুত্তরাং উৎপত্তি অবধি স্থিতিকালের সর্বদাই বস্তাটাতে 

প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা থাকে ইহ! অবশ্ত স্বীকার করিতে হয় (২)। 

ইহ! নিয়াই বস্তুটাকে তদীয় উৎপত্তি অবধি স্থিতিকালের সর্বদা কাধ্য 

বলিয়া ব্যবহার করা হয়। অথব| কার্য; বস্তুর সন! কারণের সতার 

অধীন, মৃত্তিকার সত্তা বশতঃই পাণিব ঘটেফ সন্তা। এই সা বস্তুতে 

উৎপত্তি অবধি স্থিতিকাল পর্যন্ত তুল্যরূপেই থাকে, ইহাই গৌণ কাধ্যত্ব! 

এইক্ূপ গোণকা ধ্যত্ব ধর্ছের দ্বারা উৎপত্তির পরেও বস্তুকে কাধ্য বলিয়া 

বাবহার কর! হয়। অথবা কার্ধয, কারণের অভাব বশতঃ যে অভাব 

এ অভাবের প্রতিযোগী । হৃতরাং কার্য বস্তুতে কারণাভাব বশতঃ 

(২) ঘট ঘটাভাবের অভাব স্বরূপ; ঘটের প্রাগভাবও ঘটেরই একটী জভাব, 

স্বতরাং ঘট ঘটের প্রাগভাবেরও জভাব শ্বরূপ। প্রতিষোগী কি না অভাবের অভাব; 

ঘট, ঘটের প্রাগভাবের প্রতিযোগী কি ন।-ঘট ঘের প্রাগভাবের অভাব স্বরূপ । 

সুতরাং ঘটে ঘটের প্রাগতাবের প্রতিযোগিত।-_-ঘটের প্রাগভাবের জভাবাত্মকত! ব! ঘটের 

প্রাগনাবের অন্াব শ্বরূপ হওয়া! | এই প্রতিযোগিত। উৎপত্তিকালে ঘটে যেরূপ থাকে 

তদ্রপণ উৎপত্তির পরেও থাকে । কারণ--ঘট উৎপত্বিকালে যেরগ ঘটের প্রাগঞ্ভাবের 

অভাব স্বরূপ, উৎপত্তির পরেও তদ্রপ ঘট ঘের প্রাগভাবের অভাব স্বরূপ। সুতরাং 

উৎপত্র বন্ধতে উহার স্থিতিকাল ব্যাপির়া প্রাগতাবের প্রতিযোগিত। থাকে বলিয়। 

প্রাগন্তাবের গ্রতিযোগিতা শ্ব্ূপ ধর্মের ঘাঙা উৎপন্ন বস্তকে উহার স্থিতিকালের 

সর্বদাই কার্ধ্য বলিয়। বাবহার কয়! যাইতে পারে। 
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অভাবের প্রতিযোগিতা অবশ্ত শ্বীকার করিতে হহয়। এইরূপ 

প্রতিযোগিতা বন্ততে উৎপত্তিকালে যেরূপ থাকে তদ্রুপ উৎপত্তির 

পরেও থাকে (১) কারপ-_উৎপত্তিকালে বস্তু যেরূপ এপ্রকার অভাবের 

প্রতিযোগী বা এরূপ অভাবের অভাব স্বরূপ হয় তদ্রপ উৎপত্তির 

পরেও শীন্প অভাবের প্রতিযোগী বা এরূপ অভাবের অভাব স্বরূপ; এরূপ 

গৌণ কার্যযত্ব ধর্মের ছার বস্তুকে উৎপত্তির পরেও কার্য বলিয়া ব্যবহার 

কর! হইয়া থাকে। 

(জ) 

জনক--কারণ; কারণ শব দ্রষ্টব্য। 

জনকতা-_কারণতা ; কারণত।! শব্দ দ্রষ্টব্য । 

জন্য--কার্ধ্য ; কার্য শব্দ দ্রটব্য। 

জন্তত1-_কার্যযতা ; কার্ধযতা শব ড্রষ্টব)। 

জাতি--যে সকল পদার্থ নিত্য বা চিরস্থায়ী অর্থাৎ যে সকল 

পদার্থের ধ্বংশ এবং প্রাগভাঁব নাই, অথচ অনেকে মমবেত এঁসকলই 

জাতি । ঘটত্ব নিতা বা চিরস্থায়ী, ঘটত্বের ধ্বংশ কিংবা প্রাগভাব 

নাই, অথচ ঘটত্ব সমুদয় ঘটেই সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে; 

(১) মৃত্বিকার অভাব বশত; ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ-দিদধ। ঘট মৃত্তিকার 

অভাব বশত: যে অভাব এ অভাবের প্রতিযোগী । প্রতিযোগিত| কিন। অভাবের 

অভাব স্বরূপাগ্রকত।।| ঘট উৎপত্তিকালে যেরূপ যু্ভিকার অভাব বশত? থে অভাব 

এ অন্তাবের অভাবস্বরূপ উৎপত্বির পরেও তদ্রূপ এপ্রকার অভাবের অভাব স্বরূপ। 

সৃতরাং উৎপত্তি জবধি বিনাশ পর্যন্ত ঘটে তুল্/রপেই এরূপ অভাবের অভাব 

শ্বরূপাদ্বকত। স্বীকার করিতে হয়। এইবপ গৌণ কার্যাত্ব ধর্মের দ্বারা ঘট বস্তটাকে- 

উৎপত্তির পরেও কার্ধ্য বিয়া ধ্যবহার কর! হুইয়! থাকে। 
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স্থতরাং ঘটত্ব একটা জাতি। তাৎপধ্য-_মহ্বাপ্রলয়েও ঘটত্ব বর্তমান 

থাকে ; রূপ, রম প্রভৃতি বস্তর মত ঘটত্বের উৎপত্তি এবং নাশ স্বীকার 

কর! যায় না। কারণ-ঘটত্বের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ঘট ন্ববূ্প 

বিশিষ্ট বন্তটাকেই উবার সমবায়িকারণ বলিতে হয়; কারণের পূর্ববঞ্তিতা 

অবশ্থ শ্বীকার্য ; সুতরাং ঘটত্ব জন্মিবার পূর্বে ঘটের সন্ত! মালিতে হয়, 

কিন্তু ঘটত্বের দ্বারাই ঘট একটা বিশিষ্ট বস্তু, ঘটত্ব জন্মিবার পূৃন্দে 

ঘট স্বরূপ বিশিষ্ট বস্ত্র অলীক, আকাশ-কুন্থুম ; সুতরাং ঘটত্বের উৎপন্তি 

সম্ভবপর হয় না, স্থৃতরাং ঘটত্বের উৎপত্তি হয় ন!, ইহাই স্বীকার 

করিতে হয়। অপর--উতপত্তিহীন ভাবপদার্থ মাত্রই বিনাশহান, 

যেমন--আকাশ। ন্ুৃতরাৎ ঘটত্বের বিনাশ সম্ভবপর নয় ইহাও স্বীকার 

করিতে হয়। তবেকথা হইতে পারে মহাগ্রপয়ে ঘট থাকেন, 

আশ্রয় থাকেনা বলিয়া তৎকালে ঘটত্ব কোথায় থাকে? উত্তর এই 

যে ঘটত্ব মহাপ্রলয়ে ঘট বস্তরতে সমবেত না হইলেও কািক সম্বন্ধে 

মহ।কালে থাকে, স্যষ্টিকালে ঘটেব উৎপত্তির সঙ্গেই ঘটে সমবেত হয়। 

ন্পপ জাতি অবশ্য স্বীকার করিতে হয়; কারণ-_বিশ্বে যতগুলি 

ঘট ছিল, আছে বা হইবে তৎসমুপয় পরম্পর বিভিন্ন হইলেও “ঘট” 

ইত্যাকার একই প্রকারে ভ্ঞানের বিষয় হইয়! থাকে; সুতরাং 

উহ্থার! ব্ক্তিতঃ; বিভিন্ন হইলেও উহাদের একটী সামান্ত বা সমান- 

ধর্ম স্বীকার করিতে হয়, উহাই ঘটত্ব জাতি। এইরূপ প্রবাত্, 

গুণত্ব, পটত্ব, মন্থবাত্ব। গোত্ব প্রভৃতি জাতি সন্বন্ধেও বুঝিতে হইবে ॥ 

জ্ঞান_- মাত্র একটী বিশেষ গুণ যে বিশেষগুণ হইলে বিষয়টাকে 

“জানিয়াছি” বলিয়া মনের খ্বারাঁ নিশ্চয় কর] হয়। জ্ঞানের অনেক 

প্রকার বিভাগ আছে। জ্ঞান ভ্রম এবং প্রম! এই ছুইভাগে বিভক্ত, 

আবার স্থৃতি এবং অনুভব এইরূপ ছইভাগেও জ্ঞানের বিভাগ কর! 
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হইয়া থাকে। অন্ভভব টারিপীকার- প্রত্যক্ষ) অনুমতি, উপমিতি এবং 

শাবা-বোধ। চা্গুষ। রাসন, স্পার্শন, প্বানজ, ত্বাচ ভেদে গ্রত্য্গ 
ছযপ্রকার। ভ্রম-জ্ঞান সংশয়, বিপর্ধ্যাস বাঁ বিপরীত নিশ্চয় ভেদে 
ঘইপ্রকার। বিপরীত নিশ্চয়ের একপ্রকার আহার্ধ্য ভ্ঞান। কোনও 
বস্তুর জ্ঞান হইলে বন্তুটাকে জানিয়াছি বলিয়া মনের দ্বারা যে নিশ্চয় 
করা হয় এ নিশ্চয়ের নাঁম আন্ব্যবদায় বা জ্ঞানের গ্রকাশ। 
জ্ঞানের স্বপ্রকাঁশ বাদিগণ জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই রূপ নিশ্চয় 
স্বাঝার করিয়! থাকেন। কিন্তু বস্ত্র জ্ঞান হইলেও সকল সময়েই 
জানিয়াছি বলিয়া অবধারণ বা নিশ্চয় অর্থাৎ বস্তর জ্ঞানের প্রকীশ 
হয় ন1। মুতরাং জ্ঞান হইলে পরে মনের দ্বারাই জ্ঞানের প্রকাশ 

ব| অন্থবাবসায় হইয়। থাকে) ইহাই স্বীকার করা সঙ্গত। তবে 

আপত্তি কর! যাইতে পারে এরূপ অন্ুব্যবসায়ের আবার অনুব্যবসায় 

হয়না! কেন? তহুত্তরে বক্তব্য এই যে অনুব্যবসায়ের অনুব্যবসায় 

স্বীকার করিলে ক্রমে অন্ুব্যবশায় ধারার অবসান হইতে পারে না, 

অনবস্থা দোষ ঘটে স্থুতরাং অন্ুব্যবসায়ের প্রতি অন্ুব্যবসাঁয়কে 

প্রতিবন্ধক বলিতে হয়। তাহ! হইলে একবার অন্ুব্যবসায় হইলে 

পরে এ অনুব্যবসায়ই প্রতিবন্ধক বলিয়! অনুব্যবসায়ান্তর হইতে বাধাদেয় 

সৃতরাং অনুব্যবসায়ের অনুব্যবসায়াস্তর স্বীকার করিতে হয় না, 

অনবস্থাদোষও হয় না। এই সকল হুমম বিষয় সম্বন্ধে বহুপ্রকার মত 

ভেদ আছে, যাহ। বলা হইল উহা মোটামুটী মাত্র ) বিশেষ জানিতে হইলে 

সমুদয় দর্শনেরই আলোচনা করিতে হয়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা 

অসম্তব। 

জ্রান লক্ষণা-_উপনয় সন্নিকর্ষ; উপনয় শব ভ্রষটব্য। 
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(ত) 

তর্ক--আপাত্ত বা আরোপাত্মক একপ্রকার জ্ঞান অর্থাৎ ফ্রোনও 

স্থানে ব্যাপ্য-বস্তর আরোপ বশতঃ ব্যাপক-বস্তর আরোপ। ধূম বহর 

ব্যাপ্য, বছি ধুমের ব্যাপক) জলাশয়ে ব্যাপা-ধুমের আরোপ করিলে 

ব্যাপক-বহির আরোপ করা স্বাভাবিক, সুতরাং “জলাশয় যাদ ধূমবান্ হয় 

তবে বহমান হউক এইরূপ আরোপ একটা তর্ক। যে বন্থুর আরে।প করা 

হয় উহাকে* আপাদ্য এবং যে বস্তদ্বারা আরোপ করা হয় উহ্ছাকে 

আপাদক বল! হয়। ব্যাপা-বস্তুর ত্বারা ব্যাপক-বস্থরই আরোপ কর! হয়, 

স্বতরাং আপাদ্য-ব্যাপক, আপাদক-ব্যপ্য। এবং যেস্থানে আরোপ 

কর! হয় উহা তর্ক-যোগ্য আধার। এরূপ তর্কস্থলে ধূম-আপাদক, 
বহি-আপাদ্য এবং জলাশয় তক-যোগ্য আধার। তরক-যোগ্য আধারে 

'আপাদ্যের অভাব নিশ্চর, আপার্কের আরোপ এবং আপাকে 

আপাদোর ব্যাপ্তিজ্রান এই তিনটাই তর্কের কায়ণ। এরূপ তকে 

ভ্রলাশয়ে বডির 'অভাব নিশ্চন্। ধুমের আরোপ এবং ধুমে বহির 

ব্আাধিজ্ঞান এই তিনটই কারণ। যে ব্যক্তি পিশ্চয়রূপে জানে 

অলাশয়ে বহি নাই বা থাকেনা এবং ধুম বছির ব্যাপ্য অর্থাৎ যেখানে 

ধুম থাকে তথায়ই বহি থাকে, তাহার নিকটে অলাঁশয়ে ধুমের 

মারোপ করিলে ( অর্থাৎ জলাশয় ধুমবান্, ইহা বলিলে) সেই তর্ক 

করিতে পারে “জলাশয় যদি ধূমবান্ হয় তবে বহিমান হউক ।” 

এইরূপ তর্ক সংশয়ের নিরাসক ;) সন্দিগ্বস্থলে কোনও বিষয়ের তক 

উপস্থিত হইলেই এ বিষয়ে সংশয় থাকেনা বা থাকিতে পারে না। 

যেমন-সংশয় হইল জলাশয়ে ধূম থাকে কিন1? জলাশয় ধুমবান্ 

কিনা? এ অবস্থায় যদি তর্ক উপস্থিত হয় যে ''জলাশয় যদি 

ধূমবান্ হয় তবে বহিমান্ হউক, তাহা! হইলে জলাশয়ে ধুমের 



পরিশিষ্। ৪৫ 
স্্পিিশশ তি ৯ শি পি পিসি পাটি তই সি 

পপ বাপি সি সত সি পো লস পিসি ভি ০৬১ 

সংশয় থাকিতে পারে না। কারণ-_-জলাশয়ে বির অভাব নিশ্চয় 
এবং পমে বির ব্যাপিজ্ঞান থাকিলেই অর্থাৎ জলাশয়ে বহি থাকেনা 
এবং পম বহির ব্যাপ্য এ সকল নিশ্চয়রূপে জান। থাকিলেই কথিত- 
রূপ তর্ক উপস্থিত হয়, এবং ব্যাপকের অভাব নিশ্ময় ব্যাপ্যের অভাব 

নিশ্য়ের কারণ বলিয়! জলাশয়ে বহির অভাব নিশ্চয় বশতঃ ধৃষের অভাব 
নিশ্চষ হওয়া স্বাভাবিক বা সম্ভবপর। স্বতরাং খ্ররূপ তর্কদ্বারা 
জলাশয়ে দমের সংশয়-নিবুটি হওয়া স্বাভাবিক বা হইয়া থাঁকে। 

ত্যসরেণু--তিনটা দ্বাণুক একত্রিত হইলে যে একটা প্রত্যক্ষ-যোগ্য 
কুদ্র পি বা কণিকা হয় উহাই অর্থাৎ জানালার মধ্যদিয়া গৃহ ভিত্তিতে 

পতিত হৃর্্যরশ্িতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে 
সকলের চেয়ে হুন্ম কনিকাই ত্রাসরেণু। 

ভাৎপধ্য-_বক্তার অভিপ্রায় বা ইচ্ছা। বক্তা কোনও বিষয় বুঝাইবার 

ইচ্ছা করিয়াই বাক্য বলিয়া থাকেন বক্তার এ ইচ্ছাই তাৎপর্ধয। 

তাংপর্য-জ্ঞান শাক্বোৌধের একটা কারণ। শ্রোতা যদি বুঝে বক্তা 

বাক্যার্থটী বুঝাইবার ইচ্ছা! করিয়াই বাক্য বলিয়াছেন তাহা হইলে এ 

বাকের দ্বার! শ্রোতার বাক্যার্থ-জ্ঞান হইয়া থাকে। বক্তা বলিল “পর্বত, 

বছিমান্, ; শ্রোতা বদি বুঝে পব্বতে বহি আছে, ইহা বুঝাইবার ইচ্ছা 
করিয়াই বক্তা বাক্যটী বলিয়াছেন”, তাহা হইলে এ বাক্য-জন্ত শ্রেতার 

বাক্যার্থের জ্ঞান হইয়। থাকে, অর্থাৎ শ্রোতার জ্ঞান হয় “পর্বত, বহরিমান্। 

সুকপক্ষী প্রভৃতি ও শিক্ষা পাইলে কথ! বলে বটে, কিন্তু উহারা 

অভযান বশতঃই যখন তথন যে সে কথা বলিয়। থাকে, বাক্যার্থ 

বুধাইবার ইচ্ছা করিয়া কথা বলেনা; স্থৃতরাং তাৎপ্যজ্ঞান শাব- 
বোধের কারণ। অনেকে ইহা স্বীকার করেন না, স্থতরাং তাৎপধ্য 

জ্ঞান শাব্ বোধের কারণ ইছ! সর্ব-সম্মত নছে। 



২. পাটি তি স্পা স্পা শ্পিস্পিসপি দি িস্পিস্পাস্পি সিসি 

৪৬ পরিশিষ্ট । 
সিসি ৯৯০২ ৯০৮৯ 

তাদাগ্না-নিজেতে নিজের সম্বন্ধ অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধ। ঘট 

বস্থুটী ঘটই বটে, উহা ঘটের অন্য নয়, ঘটে ঘটের অভেদ থাক! হেতুই 
ঘট ঘটের অনা নয় সুতরাং ঘটে ঘটের অভেদ ব1 তাদাত্ম্য অবশ্য 

শ্বীকার্য)। 

(দূ) 

দ্বণুক-ঢইটী পরমাণু একত্রিত বা সংযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষের 

সযোগা ঘষে একটা হৃক্কণিকা হয় উহাই ঘ্বণুক। পরমাণুর গ্তায় 

উহাও প্রতাক্ষের অধোগা বা অতীন্ড্িয় পদার্থ। নব্যন্যায়-ভাস্কর 

৬ রঘুলাথ শিরোমণি এরূপ একটী পদার্থ (দ্যণক) স্বীকার করেন 

নাই। কারণ--হুইটা পরমাণু সংযুক্ত হলে একটাত্ব্যাণুক এবং তিনটা 

দাণুক সংযুক্ত হইলে একটা ত্র্যসরেণু, এইরূপে স্ুল চরাচরের সৃষ্টি 

স্বীকার না করিয়া ছয়টা পরমাণু পরম্পর সংযুক্ত হইলেই একটা 

ত্রাসরেণু হয় স্বাকার করিলেও ক্ষতি নাই। মধ্যবস্তী দ্বাণুক স্বীকার 

করা! অনাবহ্ক | 

দোন-বোষের সাধারণ একটা লক্ষণ বলা অসম্ভব, তবে যাহ! ভ্রম 

জ্ঞানের জনক তাহাই দোষ, মোটামুটী ইহা বল! যাইতে পারে। 

যেখানে ষেক্পূপ প্রণিধান করিয়। বুঝিতে হইবে। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে 

পিতরোগ এবং দূরতাদিই দোষ। পিত্তরোগে (কামলা রোগে) 

চক্ষু পিত্ের বর্ণহুক্ত ( হরিদ্রাভ ) হইলে শ্বেতবর্ণের বস্ত সমকলকেও পিত্ত বা 

হরিদ্রার আভাঘুক্ত বলিয়া জ্ঞান হয়। স্থলে পিস্তরোগই দোষ। 
এইরূপ মন্দান্কাঁরে দূর হইতে লহ্বমান রজ্জুটাকে দেখিলে সর্প বলিয়া 
আম হয়, এস্থকে মন্দান্ধকীর এবং দূরত্বই দৌষ। অনুমিতিতে পক্ষে 

সাধ্য বস্তু না থাকাই দোষ; জলাশয় বহমান, এইরূপ ভ্রম অনুমিতি 



পরিশিষ্ট । ৪৭. 
স্্স্মস্িা সস পাস সস সি পি ৯ ৯ স্মিপসসি। সি স্পা শাসন সিস্ট শশাস্পিস্সিস্পিিস্পিস্িস্পি শিস পিস্সি্ি ্পিস্সি স্পিন সিসি 

স্থলে 1 লাশয়ে বহিনা থাকাই দোষ। জলাশয়ে বহি বাস্তবিক 

থাকে না বলিয়াই এরূপ অন্ুমিতি ভ্রম হয়। শান্দবোধে যোগাতা 

লমই দোঁষ। “পর্বত, বডিমান্, এই বাক্যন্থলে পর্বতে বিমত্তাই 
ষোগাতা, ষ্দি এরূপ ধোগ্যতার ভ্রম হয় তবে এঁবাক্যন্ জ্ঞান 

ও নুমাঁজআক হইয়। থাকে। উপমিতিতে ভ্রমাত্মক সাদৃশ্য জ্ঞানই দোষ।” 

ইহা গোসদৃশ, এইরূপ সাদৃশ্ঠ জ্ঞানটা যদি ভ্রমাত্বক হয় অর্গাৎ বাস্তবিক 

গবয় পণ্তকে বিষয় করিয়া! না হয়। তবে এ পাদৃশ্জ্ঞান-জন্য 

উপমিতি (ইহা! গবয় পদশক্য, ইত্যার্দি রূপ জ্ঞান) ভ্রমাত্মক হয়।' 

অপর--এদোষ" শবে হেতাভানকেও বুঝায়। হেত্বাভাস শর দরষ্টব্য।, 

(ধ) 

ধর্শ-_বৈধকর্-জ্রনিত স্বর্গীদি উত্তম ফলের জনক কর্মকর্তার 

সংস্কার বিশেষ । ইহা শুভাদৃষ্ট, পুণ্য প্রভৃতি নামেও অভিহিত 

হইয়। থাকে । “ম্বর্ণকামোইশ্বমেধেন যজেত”। বেদে এইরূপ বিধি 

দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং অশ্বমেধ বজ্ঞ একটা বৈধকর্মম ; অশ্বমেধ 

বঙ্জ করিলে অনুষ্ঠাতার স্বর্গ হয়। স্বর্গ একগ্রকার সুখ; ছঃখ 

সম্পর্ক বঞ্জিত অর্থাৎ যে স্থথের সহিত দুঃখের সম্পক নাই এবং হইবেও 

না তীরূপ সুুখই স্বর্গ। স্বগ্ম্থথ ইহজন্মে (মানবদেহে ) সম্ভবপর 

নয়, ছুঃখ নাই বাঁ হইবেনাঁ এরপ মানব জগতে নাই। ম্ৃতরাং 

পরজন্েই স্বর্দ-সথ হয়। ইহা অবস্ত স্বীকার করিতে হয়। অস্মেধ 

মন্র একটা কর্ম বা অনুষ্ঠান বিশেষ, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে অচিরকাল 

মধোই বিনই হইয়া যার়। পরকাল পর্যাস্ত স্থায়ী হয় না; সুতরাং 

অশ্বমেধ বজ্ঞ করিলে কর্মকর্তার একটা ব্যাপার অর্থাৎ বিশেষ গুণ 

সংস্কার বিশেষ) ,হয় স্বীকার করিতে হয়? য্দারা চিরবিধ্বস্ত 



৪৮ পরিশিষ্ট। 
৯ ০৯৮৯--৯৮ ৯৮৯৯-৮৯-১৯ ৯ ৯ সিসি টিসি পিসি সিসি সিসি সিসি সিসি উস্িস্পিসপিিস্পিস্পি 

অশ্বমেধ যজ্ঞও পরজন্মে স্বর্গ-নুখের জনক হয়, উহাই ধর্শ। অধর্খে 

অভাব ধর্ম নহে, তাহা হইলে কাঠ, লোষ্্রাদিও ধার্শিক আথা। 

পাইত। ধর্ম অতীন্্রি়-পদার্থ, ফলের ত্বারা অনুমেয় ; কারণ-বৈধ 

কর্মনুষ্ঠানের পরে স্বর্গাদি ফল ন| হওয়া পর্য্যন্ত কর্পকর্তা সাক্ষাৎ 
বুঝিতে পারে না যে কন্ানুষ্ঠানের দ্বারা আমার একটী বিশেষ গুণ 

অর্থাৎ ধর্ম হইয়াছে। অপর--মআধেয় বন্তকেও আধারের ধর্ম বলা 

হয়। ঘটত্ব ঘটে আধেয় হইয়| থাকে, ঘটত্ব ঘটের ধর্ম, বহি 

মহানসে থাকে, সুতরাং বছি মছালসের ধর্ম | 

ধর্মতা__আধেয় 51, বৃত্তিতা, অস্তিত্ব (থাকা )। 

ধন্মী__আধার) অধিকরণ আশ্রয়। 

ধর্মিতা_-আধারতা, অধিকরণতা, আশ্রয়ত| | ধর্মিতাখ) বিষয়তা 

বিশেষ, গ্রায়শঃ বিশেব্যতাকেই ধর্ষিতা বল! চয়। 

ধ্বংম-- একপ্রকার অভাব, বস্তুর যে অতাব অন্ত; অথাতযে 

মভ্তাব হইলে বস্থুকে অতীত বা ন&ঈু বলিয়। ব্যবহার করা হয়। 

ঘটের যে অভাব জন্য, ঘটের ঘষে অভাব হইলে ঘট বস্তটাকে অতাঁত 

(ছিল)বা নষ্ট হুইয়াছে বলিয়া! ব্যবহার কর! হয় এ অভাবই ঘটের 

ধ্বংসাভাব। 

(ন) 
স্ায়__পক্ষসন্) সপক্ষসত্্, বিপক্ষানত্, অবাঁধিতত্ব, অসৎ প্রতিপক্ষি- 

তত্ব, এই পাঁচটা হেতুর রূপ হেতুর এ পীঁচটা রূপের জ্ঞান হয় যে সকল 

বাক্যের দ্বারা এ সকল বাকোর সমষ্টিই ন্ায়। বাস্তবিক প্রতিজ্ঞা, 

হেতু, উদ্দাহরণ, উপনয়, নিগমন সংজ্ঞক বাঁকোর, সমষ্টিই ন্যায়ের 

সিদ্ধান্ত লক্ষণ। এ সকলের লক্ষণ তত্তৎ শবে দ্রষ্টবয। পর্বত বছিমান্, 

ধূমহেতু, এইস্থলে পর্বত-বহিমান্, ধূমহেতু, যে যে ধুমবান্ লে সে বিমান্ 
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যেমন-_মহানস, এই পর্বত ও তথা, সেইহেতু এই পর্বত বহিমান্, এই 
সকল বাঁক্যের সমষ্টিই ন্যায়। ন্যায়ের উপযোগিক্তা মৎসঙ্কলিত- 
কুম্বমাগ্রলি সৌরনের প্রথম স্তবকের প্রথম শ্রোকের ব্যাখ্যা দ্য 

নিগমন-ন্যায়-বাকোর পঞ্চম অবয়ব বা অংশ। অর্থাৎ হেতু 
নিদ্দেশপৃর্ববক গ্রতিভ্ঞ। বাক্যের পুনরাবুত্তি। পর্বত, বহিমান্, ধুমহেতু, 

এইস্তলে “সেই হেতু পর্রত বহিমান্” এই বাক্য নিগমন। 

নিবৃতি-প্রযত্র বিশেষ। কোনও বন্ততে বিদ্বেন বশতঃ থে প্রযত্ 

বিশেষেব দ্বারা বস্থুটীকে পরিত্যাগ করা! হয় এ গ্রযত্রই নিবৃত্তি। 

নিরূপক--নি” পূর্বক “রূপ” ধাতুর অর্থ__ প্রতিপত্তি (জ্ঞান), তাহার 

সম্পাদক) অর্থাৎ কোনও বস্তর জ্ঞান হয় যদ্ধিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা) ফল কথা 

কোনও বস্তুর জ্ঞান মধ্িষয়ক জ্ঞান-সাপেক্ষ, এ বস্তুকে প্র বস্তুর নিরূপক 

বলা হয়। প্রতিষোগিতা। অবচ্ছেদকতার নিরপক; কারণ--প্রতি- 

যোগিতা! বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার জ্ঞান হইয়! 

থাকে, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার জ্ঞান প্রতিযোগিতাজ্ঞান- 

সাপেক্ষ । প্রতিযোগিতা কি ইহা যে জানে না সে বুঝিতে পারে ন। 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা কি পদ্ধার্থ। এইরূপ আধেয়তা এবং অধিকরণতা 

পদার্থ স্বয়ের পরম্পরের জ্ঞানে পরম্পরের জ্ঞানের অপেক্ষাবশতঃ পরস্পর 

পরম্পরের নিরূপক ; এইরূপ কার্যত এবং কারণতা সম্বন্ধেও বুঝিতে 

হইবে। সঙ্্ধ-জ্ঞান সন্ধি-জাঁন-সাপেক্ষ, ভৃতল এবং ঘরের জ্ঞান ব্যতীত 

ভূতলে ঘটের সংযোগ স্ব্ধের জ্ঞান হয় না, গতরাং সম্বন্ধী সম্বন্ধের 

নিরূপক। এইরূপ সর্বত্র প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে। 

নিরূপিত-_যদ্ধিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়? এ বস্তুকে 

বস্তু নিরূপিত বল! হয়। প্রতিযোগিতাজ্ঞান-সাপেক্ষ প্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদকত| জ্ঞান, প্রতিযোগিতা কি ইহা যে ব্যক্তি জানে ন! সে বুঝিতে 
৪. 
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পারে না প্রতিষোগিতাবচ্ছেদকত| কি পদার্থ। সুতরাং প্রতিযোগিতা - 
বচ্ছেদকত| প্রচ্তিযোগিতা-নিরূপিত। এইরূপ আধেতা, এবং অধি- 

করণতা, প্রভৃতি পদার্থ পরম্পর পরস্পর-নিরূপিত। কার্ধযতা এবং 

কারণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে ও এইরূপে বুঝিতে হইবে। সম্বন্ধ সধ্বন্ধি-নিরূপিত। 
সর্বত্র প্রাণধান করিয়া বুঝিতে হইবে। 

নিশ্চয়-সংশয়ান্ত জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞান সংশয়ের আকার লছে, উহাই 

নিশ্চয়; “ভৃতর ঘটবৎ” এইরূপ জ্ঞান ভূতল “ঘটবৎ কিনা” ইত্যাদি রূপ 
ংশয়ের আকার নহে, সুতরাং এরূপ জ্ঞান ভূতলে ঘটের নিশ্চয়। “ইহা 

ঘট” এইরূপ জ্ঞান “ইহা ঘট কি না” এরূপ সংশয়ের আকার নহে, সুতরাং 

উহা ঘটবিষয়ক নিশ্চয়। নিশ্চয়ত্ব ভ্রানের একটা বিশেষ জাতি) 

এবূপ মতও লব্য-যায়শান্ত্রে দেখিতে পাওয়া ষায়। 

নির্ব্িকল্লক জ্ঞান--এক প্রকার প্রত্যক্ষ ; যে প্রত্যক্ষ বিশেষ্যে বিশেষণের 

সম্বন্ধকে বিষয় করে না, অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষ বিশিষ্টজ্তানের স্বরূপ লহে। 

ফল কথা ষে প্রত্যক্ষের থ্বারা বস্ত বিশেষরূপে কল্পিত হয় নাবাযে 

প্রত্যক্ষের বিশেষ্য এবং বিশেষণ নাই, অর্থাৎ ষে প্রত্যক্ষ বস্তুর জাতি, গুণ 

প্রভৃতিকে বিষয় করে না, বস্তুর স্বর্ূপের উপলব্ধি মাত্র; উহাই নিব্নিকল্লাক 

জ্ঞান। এইরূপ ভ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় লা, অর্থাৎ কোনও বস্তুর নিব্বিকল্পাক 

জ্ঞান হইলে বস্তরটীকে জানিয়াছি বঙ্গিয়া মনের দ্বার] অবধারণ কর! যায় 

ন1। ঘটের নির্বিকল্পক জ্ঞান হইলেই (ঘট বস্তুটা দেখামাত্রই) বল! যায় ন! 

ঘট এইরূপ ইতযাদি। তাঁহা হইলেও এরপ জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়) 

কারণ-_বিশেষণ জ্ঞান ব্যতীত বিশিষ্ট বুদ্ধি হয় না। “ইহ! ঘট" এইরূপ 
প্রত্যক্ষ ভ্রকটী বিশিষ্ট বুদ্ধি) ঘটত্্ববূপ বিশেষণের জ্ঞান এরূপ বিশিষ্ট 

বুদ্ধির কারণ। স্থতরাং ঘটে চক্ষুঃসংযোগ হইলে গ্রথমতঃ ঘট এবং 

ঘটত্বের নিব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। পরে ঘটের 
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জাতি, গুণ প্রভৃতিরূপে ইহাঘট, শুক্ুঘট, ইত্যার্দি আকারের বিশিষ্ট 

প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

(প) 

প্রকার-_বিশেষণ, বিশেষণ শব দ্রব্য । 

প্রকারতা__বিশেবণতা) বিশেষণতা শর্ধ দ্র্টব্য। 

প্রত্যক্ষ-বিষয়ে ইন্দরিয়ের সন্ধ-জন্ত জ্ঞান । ইহা! প্রত্যাক্ষের মোটামুটা 

লক্ষণ। ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়াদি নাই। অথচ ৬ভগবান্ সর্বশী ; তাহার সর্ব 

বিষয়ক নিত্য একটা জ্ঞান ; তাহার জ্ঞান ইন্দিয়ের সন্বন্ধ-জন্ত নয়; সৃতরাং 

থে জ্ঞান জ্ঞানকরণক নয়, অর্থাৎ জ্ঞান যে জ্ঞানের করণ লয়। উহাই 

প্রতাক্ষ | ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, উহার করণের সম্ভবনা নাই, সুতরাং 

ঈশ্বরের সর্বববিষয়ক নিতা-জ্ঞান ভ্ঞানকরণক নয় বলিয়া প্রত্যক্ষ। ঘট, 

পট প্রভৃতি বিষয়ের প্রত্যাক্ষের করণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কিংবা চ্ষুরাদি 

ইন্জিয়ের সম্বন্ধ ; স্থৃতরাঁং ঘট, পট প্রত্ৃতি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকরণক 

নয়। অনুমিতির করণ ব্যাপ্তি জ্ঞান কিংবা পরামর্শ, উপমিতির করণ- 

সাদৃশথজ্ঞান। শাব্ববৌধের করণ পদজ্ঞান ; স্থতরাং অনুমিতি গ্রতৃতি জ্ঞান- 

করণক বলিয়া প্রত্ক্ষ নহে। 

প্রত্যভিজ্ঞা--পুর্বান্থতব-জনিত-সংস্কার-জন্য প্রত্যক্ষ জান । “সেই 

এই ব্যক্তি হন্তি-চালক” এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রত্যতিজ্ঞা । কোনও সময়ে 

এই ব্যক্তিকে হস্তি চালনা! করিতে দেখা গিয়াছিণ, ইদানীং হস্তি চালন। 

না করিলেও এই বাক্কিকে দেখিয়াই জ্ঞান হইল “সেই এই ব্যক্তি হস্তি- 

চীলক”। এরপ স্থলে এরূপ পূর্ববান্তব দারা সংস্কার হইয়াছিল বলিয়াই 

ধ সংস্কারের দ্বার! এই ব্যক্তিকে দেখিয়াই জ্ঞান হয় "সেই এই ব্যক্তি 

হন্তি-চালক।” 
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॥ 

পর্যযান্তি__এক প্রকার স্বরূপ সন্বন্ধ। সংখ্যা গুণ পদার্থ, উহ! গুণ, 

কর্ন গ্রভৃতি পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, কিন্তু গুণ, কর্ম প্রভৃতি 

পদার্থও গণনার উপযুক্ত ; এক, ছুই, তিন করিয়! এ সকল পদার্থের ও 

গণন! করা হয়। “পদার্থাঃ সপ্ত কীন্তিতাঃ* শাস্ত্রে এইরূপ নিদ্দেশ আছে, 

লোকেও বলে গ্ছন়টা রস” ইত্যাদি; এ সকল স্থলে গুণ, কর্ম প্রভৃতি 

সংখ্যার আশ্রয় রূপেই জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং বপিতে হয় সংখ্য| গুণ 

পদার্থ হইলেও উহ! গুণ, কর্ম প্রভৃতি পদার্থেও থাকে এবং সমবায়ের 

অন্ত সম্বন্ধেই থাকে । উহাই পধ্যাপ্তি সন্বন্ধ। এইরূপ অবচ্ছেদকতা 

অবচ্ছেদক পদার্থে যে সম্বন্ধে থাকে উহাও পর্্যাপ্তি সম্বন্ধ । 

দবিত্ব, ত্রিত্ব (দুই, তিন) প্রভৃতি সংখ্যা ছুয়ে, তিনেই পর্যযাপ্তি সম্বন্ধে 

থাকে) একগ্তই একটা বস্তুকে ছুই; তিন বল! যায় লা; কিন্তু একটা বস্তও 

সমবায় সঙ্থন্ধে দ্বিত, ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যার আশ্রয় হয়। ঘট এবং পট এই 

দুইটাকেই ছুই বলা হয় বটে কিন্ত উহারা প্রত্যেকেই দমবায় সম্বন্ধে দ্বিত্ 

খ্যার আশ্রয়; একটী ঘটকেও “দ্িত্ববাঁন্” বলা যায়। বিস্তারিত 

নব্যন্তায়ের অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । | 

প্রতিস্ঞা--ন্টায-বাক্যের প্রথম অবয়ব বা অংশ) অর্থাৎ স্তায়-বাকোর 

অন্তর্গত যে বাক্যের দ্বার! পক্ষে সাধ্যের নির্দেশ করা হয়। পর্বত; 

বছিমান্, ধুমতেতু, ইত্যাদি ভ্তায়-বাক্য স্থলে “পর্বত, বহিমান্* এই বাক্য 

একটী প্রতিজ্ঞ! বাক্য; যেহেতু এই বাক্যের দারা পর্বতে বহির নির্দেশ 

করা হইয়। থাকে । অপর--যে বাক্যের দ্বারা কোনও বিষয়ের ভবিষ্যুৎ 

কর্তব্যতার জ্ঞান হয় উহাও ("অমুক কার্ধ্য করিব; ইত্যাদিরূপ বাঁক) 

প্রতিজ্ঞা বাক। যেমনস্ষ্বল! হইল “প্রত্যহ ব্রিসন্ধযা পাঠ করিব” এই 

বাক্যের দ্বার! ত্রিসন্ধ্যা পাঠের ভবিষ)ৎ কর্তব্যতার' জ্ঞান হয় বলিয়৷ ইহা 

একটা প্রতিজ্ঞ! বাক্য। 
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প্রতিযোগী-_ প্রতিপক্ষ বাঁ নিষেধ্য, অর্থাৎ যে বস্তুর নিষেধ কর! হয় 

ব। যে বস্তুর অভাব বুঝা যায়, ফলকথ! যে বস্তু যে অভাবের অভাবস্বরূপ 

এ বস্তই এ অভাবের প্রতিযোগী । ঘট নাই বলিলে ঘটের নিষেধ করা 

হয়, এ বাকের দ্বারা ঘটের অভাবই বুঝা বায়, সুতরাং ঘট ঘটাভাবের 

প্রতিযোগী । অপর-- ঘট বস্তুটী বাস্তবিক ঘটাভাবের অভাব স্বরূপ) 

কারণ--পগৃহে ঘট আছে” বলিলে যেরূপ ঘটের জ্ঞান হয় তদ্্রপ “গৃহে ঘটের 

অভাব নাই” বলিলেও ফলতঃ ঘটেরই জ্ঞান হইয়। থাকে । ফলকথ। 

“গৃহে ঘট আছে” বুঝিলে গৃহে ঘটের অভাবের জ্ঞান ( “গৃহে ঘট নাই” 

এইরপ জ্ঞান ) হয় না, প্রত্যুত্ঃ “ঘটের অভাব নাই” এইরূপ ব্যবহার 

হইয়া থাকে; স্থতরাং ঘট ঘটাভাবের অভাবস্বরূপ। এমত অবস্থায় 

ঘট ঘটাঁভাবের প্রতিযোগী বলিলে ঘট ঘটাভাবের অভাব স্বরূপ ইখাই 

বুঝিতে হয়। অপর-_সন্বন্ধের ও প্রতিযোগী আছে, উহ! অভাবের 

অভাবস্বরূপ নহে, উহ আধেয় বস্তরই স্বরূপ। ভূতলে ঘট সংযোগ সন্ধে 

থাকে, ঘটই এ সংযোগ সম্বন্ধের প্রতিষোগী । 

প্রতিযোগিতা - প্রতিপক্ষতা বা নিষেধ্যতা, ফলকথা অভাবের 

অভাবাত্মকতা। ঘট নাই, এই অভাবের প্রতিযোগী ঘট, ঘটে রী 

অভাবের প্রতিযোগিত। থাকে । ঘট বাস্তবিক ঘটাভাবের অভাবন্বরূপ; 

সুতরাং ঘটাভাবের অভাবাত্মকত। বা ঘটাভাবের অভাব স্বরূপ হওয়াই 

ঘটে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা! । প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অনেক প্রকার 

মতভেদ আছে, উপরে যাহা বলা হুইল উহা আচার্যোর মত। বাহুল্য 

ভয়ে অন্ঠান্ত মতের আলোচনা! করা গেল না। তত্মত্বন্ধে সবিশেষ নব্য- 

গায় শান্তে ভ্টব্য। অপর-_আধেয় বন্তরতে সন্ব্ধের প্রতিষোগিত! থাকেঃ' 

প্র গ্রতিযোগিত! অভাবের অভাবাত্মকত। নছে। উহ! অতিরিক্ত পদার্থ 

অথব! মতভেদ আখেয়তার স্বরূপ । তৃতলে ঘট সংযোগ সম্বন্ধে থাকে বা 
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আধেয় হয়, ঘটে এ সংযোগ সম্বন্ধের যে প্রতিযোগিতা উহা! নব্য-নৈয়ায়িক- 

গণের মধ্যে কাহারও মতে অতিরিক্ত পদার্থ, আবার কাহীরও মতে ভূতল 

নির্ূপিত ঘটনি্ঠ যে আধেয়তা অর্থাৎ ভূতলে ঘটের যে অবস্থিতি 

উহ্বারই স্বরূপ। 

প্রতিবধ্য-_-বাঁধিত হওয়া! অর্থাৎ উৎপত্তির অভাব। বহিত্বার দাহ 

হয়, কিন্ত বহিতে মণি বিশেষ (১) যোগ করিলে দাহ হয় না, দাহ" বাধিত 

হয়, খ্ররূপস্থলে দাহ না হওয়া বা দ্াহের অনুৎপন্তিই দাহ-নিষ্ঠ 

প্রতিবধ্যতা। 

প্রতিবন্ধক-_-কারণের অভাব অথব1 কাঁরণীভূত অভ্ভাবের প্রতিযোগী । 

বহিতে মণি বিশেষ যোগ করিলে দাহ হয় না, (১) স্থৃতরাং মণির অভাব 

দ্রাছের কারণ। মণি মণির অভাবের অভাবস্বরূপ। সুতরাং দ্বাহের 

কারণাভাব স্বরূপ বলিয়া মণি দাহের প্রতিবন্ধক । অথবা--মণি মণির 

অভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ মণির অভাবের অভাব স্বরূপ এবং 

মণির অভাব দাহের কারপ। ম্ুতরাং মণি দাহের কারণীভৃত- 

অভাবের প্রতিযোগী বা অভাব স্বরূপ বঙলিয়। দাহের প্রতিবন্ধক | 

মৃত্তিকা পার্থিব ঘটের কারণ বলিয়া প্রথম অর্থে মৃত্তিকার অভাবকেও 

পার্থিব ঘটের প্রতিবন্ধক বলা যাইতে পারে। মৃত্তিকার অভাব পার্থিব 

ঘটের কারণাভাব হইলেও মৃত্তিক অভাবের স্বরূপ ( সণ্ম পদার্থ) নয়, 

এই মতে মৃত্তিকার অভাব পার্থিব ঘটের কারণীভূত অভাবের প্রতিষোঃগী 

বা অভাব শ্বরূপ নয় বলিয়া দ্বিতীয় অর্থে উহাকে পার্থিব ঘটের প্রতিবন্ধক 

বল! হয় না, উহ! পার্থিধটের কারণাভাব মাত্র। প্রথম অর্থই আচার্ষ্যের 

(১) একপ্রকার মণি বা পাথর জ।ছে যাহা বহিতে যোগ করিলে তৃণ প্রভৃতি দাহ্য- 

“বন্তর দাহ হয় ন|। 
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মতঃ আচারধ্যের মতে কারণের অভাবই «প্রতিবন্ধ” পদের অর্থ) 

স্বার্থে “কণ” প্রত্যয় করিলে প্রতিবন্ধক শব্দেও কারণের অভাবকেই বুঝায়। 

কুন্ুমাঞ্জলিসৌরভ প্রথম স্তবক ১১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য | 

গ্রতিবন্ধকত1--কারণীভূত অভাবের প্রতিযোগিতা বা অভাবাত্মকতা। 

মণিবিশেষের অভাব দাহের কারণ। মণি এ অভাবের প্রতিযোগী 

অর্থাৎ অভাব স্বরূপ, সুতরাং মণি বিশেষে মণির অভাবের প্রতিযোগিতা 

ব| অভাবাত্মকতাই এ স্থলে দাহের প্রতিবন্ধকত| | যাহার! মণিকে মণির 

অভাবের অভাবন্বরূপ বলেন না, মণির অভাবের অভাব ও একটা অভাব 

মাত্র) তাহাঁদের মতে মণিতে দাছের গ্রতিবন্ধকতা স্বতন্ত্র একটা পদ্দার্থ। 

প্রবৃত্বি--প্রযত্ব বিশেষ, ইহা জীবাত্বার একটী বিশেষগুণ। ইষ্- 

সাধনতা-জ্ঞান, কর্তব্যতা-জ্ঞান এবং উপাদান বিষয়ে সাক্গাত্জ্ঞান এই 

তিনটা প্রবৃত্তির কারণ। যদি কোনও কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত 

উপাদানের ( উপায়ের) সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকে অর্থাৎ কি উপায়ে কর্মটী 

সম্পর করা! যায় ইহ! সাক্ষাৎরূপে বুঝে এবং খী কর্মুটাকে ইঞ্টের সাধন 

(উপকারী ) এবং কর্তব্য বলিয়া বুঝে তবে এ কর্ম করিবার নিমিত্ত 

প্রবৃত্তি হইয়। থাকে অর্থাৎ পুরুষ এরূপ কর্ম করিতেই প্রত্ৃত হয়। 

প্রবৃত্তির ফল প্রাপ্তি । অশ্বমেধ যক্ত স্বর্গ স্বরূপ ইঞ্টের সাধন অর্থাৎ 

উপকারী এবং কর্তব্য কর্ম, ইহ! যে সমর্থ ব্যক্তি নিশ্চয়রূপে বুঝে এবং 

কি উপায়ে অশ্বমেধ যন্ত করিতে হয় ইহাও সাক্ষাত্রূপে বুঝে এ বাক্তিই 

অশ্বমেধ যন্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ বিষয়ক প্রবৃত্তির ফল 

স্ব্গ-প্রাপ্তি। 

প্রমা-_ প্রকুষ্ট জ্ঞান বা ষথার্থ জ্ঞান, অর্থাৎ ত্বতি তত্প্রকারক জ্ঞান। 

ফলকথ| যে বন্ত যে স্থানে বাস্তবিক থাঁকে স্থানে এ বস্তর জ্ঞান কিংব! 

যে বস্তুটা যেরূপ এ্ররূপে পর বস্তর জ্ঞান। গৃহে ঘট বন্তুটা বাস্তবিক 



৫ পরিশিষ্ট। 
স্পস্পাস্পিসিপাস্পা স্পা স্পিস্পিস্পিস্পিস্পি শি সিপীদিসসি টি সি পাসিস্পিপা্া সি সস সপ পি পি পাস সি সি পাস শিস সি 2০৯০৯ 

থাকিলে প্গৃহ ঘট বিশিঞ্” কিংবা “গৃহে ঘট আছে” হত্যা্দিরূপ জ্ঞান 

কিংবা ঘটত্বরূপে ঘটের জ্ঞান প্রমাজ্ঞান। “গ্রমা শবের এইরূপ অর্থে 

বথার্থ স্মৃতি প্রমা বটে, কিন্তু যেজ্ঞান জ্ঞাতাকে জ্ঞাত বিষয়ে স্বাধীন 

তাবে বস্ততঃ আকুষ্ট বা বিষুক্ত করে না অর্থাৎ বিষয়ের প্রাপ্ত কিংবা 

পরিত্যাগে ষেজ্ঞানের স্বাধীনতা নাই, এরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান হইলেও 

প্রমা নহে। অর্থাৎ যে জ্ঞানের যাথার্থ্য নিরপেক্ষ নয় এরূপ জ্ঞান প্রম! 

নহে। স্মৃতি যথার্থ হইলেও স্মৃতি পূর্ব নুভবের অধীন বলিয়া স্মৃত বিষয়ে 

শ্বর্তীকে স্বাধীন ভাবে আকুষ্ট বা বিষুক্ত করে ন| অথাৎ স্থৃতি পুর্বান্ুতবের 

অধীন বলিয়া স্বত বিষয়ের প্রাপ্তি কিংবা! পরিত্যাগে স্থৃতির স্বাধানতা 

নাই, ফলকথা স্ৃতির যাথাথ) পুর্বান্থতবের যাথাথ্যের অধান। পৃক্রান্ু- 

ভবটী যেরূপ (বথার্থ বা অবথার্থ) স্থৃতিও তন্রপই (বথার্থ বা অযথাথই) 

হইয়া থাকে । বথার্থ জ্ঞানের দ্বারাই বিষয়ের বাস্তবিক প্রাপ্ত [কংবা 

পরিত্যাগ হয়, অবথার্থ (ভ্রম ) জ্ঞানের দ্বার| উহ! হয় না। মরীচিকাঁকে 

জল বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইলে বাস্তবিক জলের প্রাপ্তি হয় না, রজ্ছুকে সর্প 
বুঝিয়া নিবৃত্ত হইলে বাস্তবিক সর্পের পরিত্যাগ হয় না! কিন্তু জ্ঞানের 

বাখার্থ্য নিরপেক্ষ হইলেই উহ! প্রমা-শজ-বাচ্য। এ নিমিত্তই মহর্ষি- 

গোতম প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শবঃ এই চারিটাকেই প্রমাণ 

বলিয়াছেন ; ম্মতির করণকে প্রমাণ বলেন নাই। এতৎ সম্বন্ধে কুম্মাঞ্জলি 

সৌরভের চতুর্থ স্ঠবকের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

প্রমিতি-গ্রমাজ্ঞান, গ্রমাশব দ্রষ্টব্য 

প্রবত্ম-_ প্রবৃত্তি) নিবৃত্তি এবং জীবনধোনি ভেদে তিনপ্রকার ) এ এ 

শব ড্রষটব্য। 

/পরমাণু-_সাঁবয়ব বস্তর অবিভাঁজ] হুক্মতম অংশ) উহা! নিত্য পদার্থ। 

সাবয়ব বন্ধ বিভক্ত হইতে হইতে এরূপ অংশে উপস্থিত হয় যাহ। আর 



৯৯ ১৯ ৯৯ পদ সি এ 

পরিশিষ্ট । ৫৭ 
পেপসি পাপ উিপাসি তাি উট পতি পিস সপসিপিপািপিসিিসিপিিসপিিস্সিিসিসিসিসি পতি পি উতছি উস পািসিটি পিসী পিিাসিসিপস্পাশ্পািপ 

বিভক্ত হয় না, এরূপ সুক্মতম অংশই পরমাণু । এইরূপ পদার্থ স্বীকার 

করিতে হয়, অন্তথা বৃহদায়তন পর্বত এবং স্বপ্লায়তন সর্ষপ এই উভয়ের 
সমতা প্রনঙ্গ হয়। খুহদায়তন পর্বত এবং স্বল্লায়তন সর্প সমান নহে, 

উহাদের বৈষম্য প্রত)ক্ষ-সিদ্ধ । 'অবয়বের নুনাধিক্যই উহাদের বৈষম্যের 

কারণ। এমত অবস্থায় উহাদের অবয়ব.বিভাগের পরিসমাপ্তি স্বীকার 

না করিল প্রত্যেকেরই অবয়ব ধারার আনস্ত্য বশতঃ অবয়বের নুন!ধিকয 

নিরূপিত হইতে পারে ন| বলিয়া সমতা প্রসঙ্গ হইতে পারে। 

পরার্থানথমান-_ প্রতিজ্ঞ। প্রভৃতি পঞ্চাবয়বধুক্ত স্তায়-বাক্যের দ্বার! 

যে পরামর্শ হয়, উহাই পরার্থান্থমান। পর্বত বহিমান্, ধুমহেতু, ইত্যাদি 

রূপ গায়-বাক্য বলিয়া অপরকে “বহ্ি-ব্যাপ্য-ধুমবান, পর্বত” এইরূপ থে 

গরামর্শ করান হয় উহা]! একটা পরার্থান্ুমান। 

পরামর্শ_-“সাধা-ব্যাপা (ব্যাপ্তি বিশিষ্ট) হেতুমান্ পক্ষ” কিংবা 

সাধ্য-ব্যাপ্য-হেতু, পক্ষে ইত্যাদি আকারের নিশ্চয়। এইরূপ নিশ্চয়ের ফল 

পক্ষে সাধ্যের অনুমিতি ; শ্ররূপ নিশ্চয় (পরামর্শ) মতভেদে অনুমান 

প্রমাণ । অনুমান শব দ্রষ্টব্য । পর্বত, বহিমান্, ধুমহেতু, এই স্থলে 

পক্ষ-পর্ববত, সাধ্য-বহি, হেতু-ধুম ; খরস্থলে “বহি-ব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্বত” 

কিংব! “বহি-ব্যাপ্য-ধুম পর্বতে ইত্যাদি আকারের নিশ্চয় পরামর্শ । 

পক্ষ-পব্বতে সাধ্া-বহ়ির অন্ুমিতি অর্থাৎ “পর্বত, বহিমান্” এইরূপ 

ধঅনুমিতি এরূপ পরামর্শের ফল। 

পক্ষ-__ষেস্থানে অনুমিতি করা হয়। পর্বত, বহিমানও ধৃমহেতু। 

এইস্থলে পর্বত-পক্ষ | 

পক্ষতা_ পক্ষের একটা অসাধারণ ধর্, ইহ! অনুমিতির একটা 

কাঁরণ। অনুমিৎসার অভাব বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব পক্ষের অসাধারণ 

ধর্ম। অনুমিৎসা-অনুমিতি বিষয়ক ইচ্ছা, অর্থ|ৎ “মন্ুমিতি হউক” 



৮ পরিশিষ্ট। 
সি পিস সস সিসি সি পিস পিউ পি সিস্ট বি সিসি সস সিসি সি সিসি সি পাস পিসি সি সিসি সিল 

ইতাদিরূপ ইচ্ছা । সিন্ধ__দাধ্যের নিশ্চয় অর্থাৎ “পক্ষ সাধ্যবান্” কিংব! 

পক্ষে সাধ্য" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় । পর্বতে বহি সাধ্যস্থলে “পর্বতে 

বহির অনুমিতি হউক” এইরূপ ইচ্ছ। একটা অন্ুুমিতৎসা এবং «পর্বত, 

বহমান কিংবা "পর্বতে বহি” ইতযাদ্িরপ নিশ্চয়-সিদ্ধি। সিদ্ধি 

থাকিলে অনুমিতি হয় নাঃ কারণ-_পক্ষে সিদ্ধি (সাধ্যবস্তর নিশ্চয়) থাকিলে 

অন্থুমিতি করিবার প্রবৃত্তি হয় ন।। সৃতরাং অন্ুমিতি ও হয় না কিন্ত 

সিদ্ধি থাকিলে বদি অনুমিতৎসা হয় তবে অনুমিতি হইয়। থাকে । মনে 

কর রামের আগ্ণের প্রয়োজন, অনুসন্ধান করিতেছে কোথায় পাওয়া 

ধায়) ততকালে শাব্ধবোধাত্মক কিংব1 ম্বরণাত্মক পরামর্শ হইল অর্থাৎ 

লোকমুখে ভানিতে পারিল কিংবা মনে হুইল «'বহি-ব্যাপ্য-ধৃমবান্ পর্বত, 

কিন্তু এ সময়েই যদি ইহাঁ9 শুনিতে পায় কিংবা মনে হয় যে “পব্ধতে বহি 

আছে” “পর্বত বহিমান্” ইত্যাদি, তাহা হইলে পর্বতে বহর অন্ুমিতি 

করিতে প্রবৃত্তি না হওয়া স্বাভাবিক, প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং এ অবস্থায় 
পর্বতে বহির অনুমিতিও হয় না। কিন্তু রাম যদি মনে করে কোনও 

[বিশেষ চিত বাছেতু দ্বারা নিশ্চয় করিয়! বির নিমিত পৰ্ধতে যাওয়া 
যাইবে, তাহা হইলে অনুমিৎস! ( “পর্বতে বহর অনুমিতি হউক” ইত্যাদি 

রূপ ইচ্ছা!) হওয়া স্বাভাবিক, উ অবস্থায় এরূপ ইচ্ছা হইলেই অনুমিতি 

হইয়া থাকে “পর্বত, বহমান” । সুতরাং অন্ুমিৎসা না থাকিয়া কেবল 

সিদ্ধি থাকিলেই অনুমিতি হয় না, অনুমিৎসার অভাব বিশিই্ সিদ্ধি 

অন্মিতির প্রতিবন্ধক । প্রতিবন্ধকের অভাব কারণ) স্ৃতরাং 

অনুমিৎার অভাববিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব অনুমিতির কারণ। অর্থাৎ 

অন্মিংসার অভাব এবং সিদ্ধি এই উভয় এক সময়ে জনুমাতৃ-পূরুষে 
অবস্থিত না হইলে, ফলকথ! অনুমিৎসা নাই সিদ্ধিও নাই কিংবা সিদ্ধি 

আছে অন্ুমিৎসাও আছে এরূপ হইলে পরামর্শ প্রন্ঠীতি কারণের দ্বারা 

মি সি পিসি রি সস 



পরিশি্ট। ৫৯ 
পপি সি পি সিশিসিতি পি পি সি সিসি পি পিসি পি শিস পিসি পিউ সপশিস স৯িি 

সিরস্পি 

অন্মিতি হইয়া থাকে। অপর-যেস্থানে অন্থমিতি করা হয় উহাই পক্ষ, 
পক্ষে সিদ্ধি (সাধ্য বস্বর নিশ্চয়) থাকিলে এবং অনুমিৎসা ন! থাকিলে 
অন্ুমিতি করিবার প্রবৃত্ধি হয় না, অনুমিতিও হয় না, কিন্তু সিদ্ধিনা 
থাকিলে কিংবা সিদ্ধি এবং অনুমিৎসা উভয় থাকিলে অন্ুমিতি করিবার 

প্রবৃত্তি হয়। অনুমিতি ও হয়? স্থতরাং অনুমিৎসার অভাব বিশিষ্ট সিদ্ধির 

অভাব "পক্ষের অপাধারণ ধর্ম বা পক্ষতা। পর্বতে বহি সাধ্যস্থুলে 

“পর্বতে বন্ির অনুমিতি হউক” ইত্যাদিরূপ ইচ্ছা বা অনুমিৎসার 

অভাব বিশিষ্ট “পর্ধত। বহমান ইত্যাপ্দিরপ নিশ্চয় বা 

সিদ্ধির অতাবই পক্ষ-পর্বতের অনাধারণ ধর্ম বা পক্ষতা। অনুমিৎসার 

অভাব বিশিষ্ট সিদ্ির অভাবই যে পক্ষতা এ সম্বন্ধে আরও কথা এই 

যে বেদে মোক্ষাথির আত্মবিষয়ক শ্রবণের পরে মননের বিধান 

কর! হইয়াছে (১)। বেদ-বাক্যের দ্বার আত্মার নিশ্চয় করাই শ্রবণ। 

মোক্ষাধির প্রথমতঃ আত্মবিষয়ক শ্রবণ আবশ্তক বলিয়া এ শ্রবণ স্বরূপ 

সিদ্ধি বা বেদ-বাক্যের দ্বারা আত্মবিষয়ক নিশ্টয় আত্মবিষয়ক মননের 

( অনুমিতির ১ প্রতিবন্ধক হইতে পারে, তাহা হইলে “মন্তব্যঃ” এই 
বেদ-বিধির সার্থকতা থাকে না, স্থতরাং অন্ুমিৎসার অভাব বিশিষ্ট 

সিদ্ধিকেই অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলিতে হয় এবং এরূপ সিদ্ধির অভাবই 

অন্থমিতির কারণ ইহাও বলিতে হয়। তাহা হইলে “মন্তব্যঃ এই বেদ- 

বাকোর দ্বারা মোক্ষাধির আত্মবিষয়ক মননে ইচ্ছা (অন্থমিৎস!) হয় 

বলিয়া (২) আত্মবিষয়ক শ্রবণ মননেচ্ছার ( অনুমিৎসার ) অভাব 
বিশিষ্ট না হওয়ায় অর্থাৎ আত্মবিষয়ক শ্রবণ এবং আত্মবিষয়ক 

(১) আতা! বা ইরে শ্রোতব্যোমন্তবো। নিদিধ্াাসিতব্য ইত্যাদি । বুহদারণ্যক। 

(২) মদ্+তৰয 'মন্তবা” ) “তব্য” প্রতায় বিধিপ্রতায়, বিধি-প্রতায়ের অর্থ_ ইষ্ট" 

সাধনত্ব, কর্তব্যত্ব এবং গুরুতর দুঃখের অর্গনকত্ব, মোঙ্গার্থী “মন্তব্য” এই বেদ- 
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অনুমিৎার অভাব এই উভয় মননের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে একই 

মোক্ষাথি-পুরুষে অবস্থিত না হওয়ায় আত্মার শরবণ মননের প্রতিবন্ধক 

হয়না। সুতরাং অন্থমিৎসার অভাব বিশিষ্ট [সাদ্ধর অভাবই পক্ষের ধশ্- 

পক্ষতা। কোনও কোনও তাকিক পক্ষে সাধ্যের সংশমনকেই অন্মিতির 

পক্ষতা স্বরূপ কারণ বলেন, পক্ষে সাধ্যের সংশয় না থাকিলে অন্ুমিতি 

করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অনুমিত ও হয় না, ইহাই তাহদের খম্ুভব। 

মনেকর নৌকা! পথে দুরদেশে যাওয়া হইতেছে, অনতর্কতা বশতঃ সঙ্গের 

সঞ্চিত আগুণ নিবিয়া গিয়াছে, পাক করিতে হইবে, আগুণ কোথায় 

পাওয়া যায়। চতুদ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখা গেল নদীর ওপারে গোষ্টে 

রাখাগপ গণ গরু চড়াইতেছে। হয়ত তামাক থাইবার নিমিও আগুণ 

রাখিতে পারে, সংশয় হইল তথায় আগুণ আছে কিনা? বিশেষ 

নিরীক্ষণ করিয়া দেখা গেল তথা হইতে ধম উঠিতেছে, ন্রণ হইল ধুম 
বডির নিয়ত সহচর বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে তথায়ই 
বনু থাকে; তৎপরক্ষণে পরাদর্শ হইল বহির ব্যাপ্তি খিশিষ্ট ধুম তথায় 

আছে, সুতরাং অন্ুমিতি হইল এ স্ানটা বহিমান্ অর্থাৎ নিশ্চয় হইল 

তথায় বহি মাছে । এইরূপ অনুভবের গ্বার। তাঁভারা অনুমিতির পু পক্ষে 

সাধ্যের সংশ় থাক! আবশ্বক মনে করে। এই মতটা সমীচীন বলিয়। 

মনে হয় না। বাস্তবিক সংশয় না থাকিলেও অনুমিতি হয়) ইহ স্বীকার 

করতে হয়) নতুব! আত্মবিষয়ক শ্রবণের পরে মনন-বিধায়ক "মগ্ুব্যো” 

এই বাক]টা বলিবার সার্থকত| থাকে না, বেদ-বিধির আনর্থক্য স্বীকার 

করিতে হয়। কারণ--কোনও বস্তুর নিশ্চয় হইলে ই বস্তবর সংশঙর 

সিসি 

বাকোর দ্বার! মনন ইষ্-সাধন বা! উপকারী এবং কর্তব্য কর্ণ ইহা যুঝে। ইষ্ট-সাধনত। 

জান ইচ্ছার কারণ) সৃতরাং “মন্তব্যঃ” এই বেদ-বাফোর দ্বারা মোক্ষাথির জাত- 

বিষয়ক হননেচ্ছ! ( জন্থুমিৎসা) হই থাকে । 
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ত অবস্থায় যোক্ষার্থির বেদ- 
বাকোর দ্বারা প্রথমতঃ আত্মবিবয়ক নিশ্চয় (শ্রবণ ) করিতে হয় বঙলিয়। 
তৎপরে তৎসশ্বন্ধে সংশয় থাকিছে পারে না, মলন অসম্ভব হয়। অপর- 
তাহারা ষে অন্গভবের বলে অনুমিতির পূর্বে পক্ষে সাধোর সংশয় থাঁকা 
আবশ্যক মলে করে তাহাও ঠিক নহে! কারণ _-সংশয় একত্র ভাব এবং 

মভাববিষয়ক ত্বিক্ষণ মাত্র স্থাধী এক প্রকাঁর জ্ঞান, যেমন “গৃহ ঘট বিশিষ্ট 
কিনা?” * গৃহে ঘট আছে কিনা” ? ইত্যাদি জ্ঞান। কথিত ধূয দর্শনে 
বহি মনন স্থলে বডির সংশয়ের পরে মননের পূর্বে ক্রমশঃ ধূমে বহর 

বাপু জ্ঞান এবং বহি ও ধূমের. পরামর্শ প্রভৃতির সংঘটন হইলে বহর 

সংশয়টী মননের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকে না। সুতরাং এরূপ স্থলে 

বাতিচারবশতঃ সংশয় মনন শ্বরূপ কার্যের নিয়ত পূর্ববন্তী হয় না, 

স্থতরাং কারণ বল! যায় না। এমত অবস্থার পক্ষে সাধ্যের সংশয়ই পক্ষেবু 

অসাধারণ ধর্ম বা পক্ষতা এবং অন্ুমিতির একটী কারণ ইহ! বলা 

অযৌক্তিক । পক্ষতা সম্বন্ধে বহু মততেদ আছে, বিস্তারিত জানিতে 

হইলে নব্য-সায়ের পক্ষত। প্রভৃতি গ্রন্থ দরষ্টব্য | 

থাকিতে পারে ন। বা হইতে পারে না ; এম 

পক্ষধর্মত|-_পক্ষ-বুন্তিতা বা পক্ষে অবস্থিতি; স্বাথে “তা” প্রতায় 

করিলে *“পক্ষধর্ম্মতা” শবে পক্ষতাকেও বুঝায়। 

পক্ষাসিদ্কি--এক প্রকার অসিদ্ধি হেত্বাতাস; পক্ষতাবচ্ছেদকের 

অভাব বিশিষ্ট পক্ষ, অথবা! পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মের অভাব । কাঞ্চন- 

ময় পর্বত) বহিমান্, ধমহেতু, এই স্থলে পক্ষতাবচ্ছেদক-কার্চনময়তের 

অভাব বিশিষ্ট পর্বত একটা পক্ষাসিদ্ধি। ইহাকে আশ্রয়াসিদ্ধিও বল! 

হয়। এইরূপ দোষ অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া 

হেত্বাভাস। এ স্থলে কাঞ্চনময়ত্বের অভাব বিশিষ্ট পর্বত, “কাঞ্চন- 

হয় পর্বত বহিমান্* এইরূপ অঙ্ুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয়, 
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কারণ--কাঞ্চনময়ত্বাভাব বিশিষ্ট পর্বত” এইব্ূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। 

এবং ইহ! উক্তানুমিতির প্রতিবন্ধক সুতরাং উহা! হেত্বাভাস। 

গ্রাগভাব-_-উৎপত্তি অবধি অনাদি পূর্বকালে বস্তর যে একটী (িশেষ- 

অভাব থাকে উচ্থাই প্রাগভাব। ফলকথ! বস্তর যে অভাবকে বিষয় 

করিয়া বস্তুকে ৭হইবে”” বলিয়া বলা হয় অর্থাৎ ঘট হইবে, পট হইবে, 

ইত্যাদি রূপ বলা হয়, উহাই প্রাগভাব। পরিৃশ্মান ঘট বস্তটা 

চিরকাল হইতেই আছে না, কোনও একটি নির্দিষ্ট ক্ষণ হইতেই সদ্ বা 

বি্তমান ; উৎপর্ির পুর্বে বস্থটী ছিল না কিন্ত উৎপন্ন হওয়! অবধিই 

ব্ত্রটা নাই বলা চলে না; স্থৃতরাং পরিদৃশ্তমান ঘটবস্তরটার এরূপ একটা 

অতীব স্বীকার করিতে হয় যে অভাবটা এধটের উৎপত্তির পূর্বেই ছিল, 

উৎপর হওয়ায় পরে নাই, খর অতাঁবই পরিদৃশ্যমান ঘট বস্তুটার প্রাগভাব। 

এ অভাবকে বিষয় করিয়াই উৎপত্তির পূর্বের পরিদৃশ্যমান ঘটটাকে পহইবে” 

বলিয়া বলা সম্ভব পর ছিল বা হইত! 

প্রামাণ্য__প্রমাণের অসাধারণ ধর্শম। প্রমাণের দ্বারাই বস্তুর বথার্থ 

জ্ঞান হয়) বস্তুর বথার্থ জ্ঞানই সকল প্রবৃত্তি কিংবা লফল নিবৃত্তির 

সম্পাদক | প্রবৃত্তির ফল প্রাপ্তি এবং নিবৃত্তির ফল পরিত্যাগ । 

বন্তরটাকে যথার্থরূপে বুঝিয়া। এবং উপকারা বিবেচনা করিয়! প্রবৃত্ত হইলে 

বস্তরটীর বাস্তবিক প্রাপ্তি বা লাভ হয় এবং অনুপকারী বিবেচনা করিয়া 

নিবৃত্ত হইলে বন্তটীয় বাস্তবিক পরিত্যাগ হয়। চক্ষুঃ একটী প্রমাণ; 

বট বন্থুটাকে যথার্থরূপে দেখিয়া! এবং জলাহরণের উপযোগী ( উপকারা) 

(বিবেচনা করিয়। বস্তটার প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রবৃত হইপে বাস্তবিক 

ঘট বন্তরটার প্রা্ধি হয়, প্রবৃত্তি সফল হয়। এইরূপ বথার্থরূপে দেখিয়া 

এবং অনুপকারী -হিংন্র বিবেচনা! করিয়! ব্যাগ্রকে পরিত্যাগ করিবার 

নিমিত্ত (অর্থাৎ ব্যাপ্র হইতে দুরে থাকিবার নিমিত্ত) নিবৃত্ত হইলে 



পরিশিষ্ট । 
্পোস্পিস্পাস্পিস্পানি পাপা শিপ স্পা সিসি তি স্িস্পি ৮ শম্পার্পাষি সা্পিস্পীশ্ীটি পি উপ শ্পাশাতি শা িম্পাশাশি াউিপাশীশ্াটি শি পাপা সি তি শি 

বাস্তবিক ব্যাপ্রটাকে পরিত্যাগ করা হয়, নিবৃত্তি সফল হয়। এঁএ স্থলে 

প্রবৃত্তি এবং নিবৃ্ির সফলতা বা সফল করাই চক্ষুঃ স্বরূপ প্রমাণের 

প্রামাণ্য । ফলকথ প্রমাজ্ঞানের করণত্বই প্রামাণ্য । প্রমাত প্রমা- 

জ্ঞানের করণ নয়, প্রমাজ্ঞানের কর্ত।) সুতরাং প্রমাতৃ-পুরুষের এরূপ 

প্রামাণ্য নাই। তবে প্রমাজ্ঞানের অধোগ-ব্যবচ্ছেদ অথাৎ প্রমাজ্ঞানের 

সন্থদ্ধের "অভাব নাথাক।ও একরূপ প্রামাণ্য, এইরূপ প্রামাণ্য প্রমাতৃ- 

পুরুষে ব্যাহত নয়, অর্থাৎ এইরূপ প্রামাণ্যের দ্বারা প্রমাত্-পুরুষকেও 

প্রমাণ বলা যাইতে পারে বা বলা হইয়া থাকে । যদিও ঈশ্বরের সবব 

বিষয়ক জ্ঞান-নিত্য, ঈশ্বরে উ্ছার কর্তৃত্ব, করণত্ব সম্ভব পর নয়, তথাপি 

ঈশ্বরে সূর্ববিষয়ক জ্ঞানের অর্থীৎ সর্কজ্ঞতার সম্বন্ধাভাব নল! থাকাতে 

অর্থাৎ “ঈশ্বরের এরূপ জ্ঞান নাই” ইহা কোন সময়েই বলা সম্ভবপর 

নয় বলিয় এরূপ প্রামাণ্যের দ্বারাই ঈশ্বরকে প্রমাণ-পুরুষ বলা হয়। 

(ব) 

ব)তিরেক-_তদসত্বেতদসত্তা। অর্থাৎ যে বস্তুর অনন্তা ব! অভাব 

বশতঃ যে বস্তুর অসত্তা বা অভাব স্বীকার করিতে হয়ঃ ফলকথা থে বন্ত 

না থাকিলে যে বস্তু থাকে না, যে বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। উহাই এ 

বন্থতে এ বন্থর বাতিরেক। মৃত্তিকার অনত্তা বাঁ অভাব বশতঃ পাধিব 

ঘটের অনত্তা বা অভাব স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ মৃত্তিকা না থাকিলে 

পার্থিব ঘট থাকে না, পার্থিব ঘটের অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়; গ্তরাং 

ৃত্তিকার অসত্তা বশত পার্থিব ঘটের অসত্তাই পার্থিব ঘটে মৃত্তিকার 

ব্যতিরেক। অপর--ব্যতিরেক” শবে কেবগ অভাবকেও বুঝায়। 

মৃত্তিক ব্যতিরেকে ঘট হয় ল৷ বিলে খরস্থলে ব্যতিরেক শবে মৃত্তিকা 

অতাবেরই জ্ঞান হয়। 



৩৪ পরিশিষ্ট । 
সপ ৯৮৯ সিসি সি সি সস সি সি তিস্দি সি সিসি স্টিসি িি িিসসসিসি ৯ সি পিপি সিস্সি উস সি সিটি পপি সিসি স্পিসি সিসি সি স্পিস্পি সি পিসি স্পিস্সিস্পিস্পিস্টি পপি শি পাস পা সি সপীশ্সি ২ 

বাতিচার-__সাধ্যের অভাব [বশিষ্টস্থানে হেতুর অবস্থিতি অর্থাৎ যে 

স্থানে সাধ্যবস্থ থাকেন! স্থানে হেতুর থাকা । অথবা হেতুর আশ্রয়ে 

সাধ্যবস্র অনবস্থিতি ব|! না থাকা । ধুমবান্ বহ্িছেতু, এই একটা 

বাভিচারী স্থল) এন্থলে সাধা-ধৃম। হেতৃ-বহি, তগ্তলৌহ প্রস্তৃতি ধূমের 

অভাব বিশিষ্ট, তণ্তুলীহাদিতে ধূম থাঁকে নাঃ বহি থাকিতে দেখা যায়। 

স্থতরাং ধূমের অভাব বিশিষ্টস্থানে বির অবস্থিতি অর্থাৎ যেস্কাননে সাধা- 

ধূম থাকেনা শস্থানে হেতু-বহির অবন্থিতি স্বীকার করিতে হয়, উবাই 

বছিতে ধুমের ব্যভিচার । অথবা হেতু-বহির আশ্রয় তপ্তুলৌছে ধুম 

থাকে না, ইহা প্রত্যক্ষ-সিক্, সুতরাং বহির আশ্রয়ে ধূমের অনবস্থিতি বা 

না থাক। স্বীকার করিতে হয়, উহাই গ্রস্থলে বাভিচার। ইহ! এক প্রকার 

অনৈকান্ত (সাধারণ ) হেত্বাভান (হেতুরদরোষ )। এইরূপ দোষযুক্ত 

চেতুকে ব্যতিচারী বলা হয়। হেতুতে সাধের এপ্নপ ব্যভিচারের জ্ঞান 

হইলে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারেনা বা হয় না। বনি বাস্তবিক 

ধূমের ব্যভিচারী, বড়ি ধূমের ব্যভিচারী” এইরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান; 

এইক্ুপ ভ্ঞান হইলে বছি ধৃূমের ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট (ব্যাপ্য) এরূপ নিশ্চয় 

হয় না অর্থাৎ বেখানে বড়ি থাকে তথায়ই ধুম থাকে”? ইত্যাদিরূপ 

নিশ্চয় হয় না, সুতরাং উদ পরামর্শের (ফলত; ব্যাধিল্ঞানের ) প্রত্তিবন্ধক 

বধার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়। হেত্বাতাস। বাতিচারী হেতু সাধাযুক্তস্থানে 

নিয়ত অবস্থিত হয় না কিংবা সাধ্যাভাব যুকস্থানেও নিয়ত অবস্থিত 

হয় না। বডি ধূমের মতাৰ বিশিষটস্থানেই থাকে ইহা বলা যায়না, 

মহানসাদিতে ব্যতিক্রম দেখ! যায়, কিংবা ধূমযুক্ত স্থানেই থাকে হইহাও 

বলা যায় না, তথ্ুলৌছাদিতে ব্যতিক্রম দেখ! যায়। ম্ৃতরাং ইছা 

একপ্রকার অনৈকান্ত হেত্বাভাস বা সাধারপ হেত্বাভাস। অনৈকান্ত 

শক সাধারণ শব ভ্রষ্টব্য। ব্যভচার শবে স্থল বিশেষে কেবল অভাবও 



পরিশিষ্ট। রি 
শার্লি পি সি -৯ ০ ৫ 

2 ০০ 
পিপি সপিসপীসিস্পিসসি সিসি সিিস্সিস্সি স্পাস্পিি্সসি 

বুঝায়। “মৃতশরীরে চৈতন্টের ব্যতিচার আছে* বজিলে এ্রস্থলে 

“বাডিচার" শব্ধে চৈতন্তের অভাবেরই জ্ঞান হয়। 
বাচা--শবের শক] (শক্তি সম্বনধযুক্ত )। 

বাচাতা-_শবের শক্তি, ইহা অর্থে শব্ের একপ্রকার সম্বন্ধ । “এই 

শবের দ্বারা এই অর্থের বোধ হউক্” এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি অর্থাৎ 

অর্থে পদের মন্বন্ধ। প্ঘট শবের দ্বার! ঘট স্বরূপ অর্থের বোধ হউক্ 
£ইব্প ঈশ্বরেচ্ছা ঘট শরূপ অর্থে “ঘট” শবধের শক্তি বা বাচাতা। 

বাধ-_সাধোর অভাব বিশিষ্ট পক্ষ অথবা পক্ষে সাধ্যের অভাব। 

ইহা! একপ্রকার হেত্বাভাম (হেতুর দোষ )। ত্দ, বহিমান্, ধূমহেতু” 

এইস্থলে পঙ্গ-হুদে সাধ্-বহ়ির অভাব থাকাতে বছির অভাব বিশিষ্ট হুদ; 

অথবা হদে বির অভাবই (হুদে বছি না থাকাই) বাধ হেত্বাভাস। 

এইম্বলে বাধদোষ সন্তবপর হওয়ায় ধূমস্বরূপ হেতুটাকে বাধিত বলা হয়। 

ছুদে বাস্তবিক বডি থাকে না প্রতরাং হুদ বছ়ির অভাব বিশিষ্ট কিংবা 

হদে বু নাই হত্যাদিরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, বরীরূপ জ্ঞান হইলে “হৃদ 

বহিমান্” এইরূপ অনুমিতি হয় নাঃ এরূপ জ্ঞান হুদ বিমান এইরূপ 

অনুমিঠির প্রতিবন্ধক; গুৃতরাং অন্ুমিতির প্রতিবন্ধক ঘথার্থ জ্ঞানের বিষয় 

বলিয়া উহা হেত্বাভাস, হেতুর দোষ )। 

ব্যাপক -_.যে বন্ত যে বস্থর সমুদয় আশ্রয়ে পাকে অর্থাৎ যে বস্ত্র 

আশ্রয়ে যে বস্তর অভাব থাকে না, এ বস্তুকে বস্তুর বাগক বজা হয়। 

বছি ধূমের সমুদ্ধায় আশ্রয়ে থাঁকে অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধুম থাকে 

তাহার সর্বত্রই বছিও থাকে) ধুমের আশে বন্ধির অভাব থাকে না, 

সুতরাং বহি ধূমের ব্যাপক । 

ব্যাপকতা - হেতুর সমুদয় আশ্রয়ে সাঁধ্যবস্তর অবস্থিতি অথবা হেতুর 

আশ্রয়ে সাধাবন্তর অভাব না! থাকা। ধূমের সমুদয় আশ্রয়ে বহির 

অবস্থিতি অথব! বছির অভাব না থাকাই বছিতে ধূমের ব্যাপকতা 

৫ 



৬৬ পরিশিষ্ট । 
৬৯ উিিসি সি সি িসপিস্দিসস্পিসিশাসি পিপাসপাস্পি সপ সিস্ট 

পিসি সিসি িসিস্পিস্সি সিসি সিসি সি স্* ১ সিসি পিিস্িসি সিিস্িট িি ক 

স্পা পপ ৯ 

ব্যাপা--ব্যাপ্তি বিশিষ্ট । যে বস্ত যে বস্ত্র আশ্রয় স্কান হইতে 

অন্পস্থানে থাকে এ বস্তকেও এ বস্তর ব্যাপা খলা হয়। ধুম রতির 

বাপ্তি বিশিষ্ট সুতরাং ধৃম বহির ব্যাপ্য। এইরূপ তণ্তলৌহ 

প্রভৃতিতে বহি থাকে ধুম থাকে না? সুতরাং বহির আশ্রয় স্থান অপেক্ষা 

অর স্থানে থাকে বলিয়া এঠকপ অর্থেও কদাচিৎ ধুমকে বহর ব্যাপা বল! 

হয়। | 

ব্যাপ্যত্ব-_ব্যাপ্তি, মন্প স্কানে পাকা। 

ব্যাপাত্বাসিদ্ধি-_ব্যাপাত্বের | বাপ্তির) আসদ্ধি (অভাব অথবা 

অজ্ঞান ;1 ইহা একপ্রকার আসদ্ধি হেত্বাভাস (হেতুর দোষ )। পর্বত, 

বহষান্, নাগধূমহেতু, এইগ্কলে নালধুমত্বরূপে ধূমে ধভির বাাপ্তর আঠার 

আছে, কারণ-তষেথানে ধূম তথায়ই বহি, এইরূপ ব্যাপ্থিস্বীকার করিলেই 

চলে, “যেখানে নীলধূম তথায়ঈ বহি" এরূপ স্বতস্ত্র একটা ব্যাপ্তি স্বীকার 

করিবার আবশ্বকতা না, বিশেষতঃ ধম মাত্রই নীলঃ ধুমকে নীগত্ 

স্বক্পূপ বিশেষণের দ্বারা হেতু করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, উঠ! 

নিরর্থক বিশেষণ, ব্যাপ্তিতে ধূমের নীলত্ব বিশেষণের কোনও সাথকতা 

নাই। ছি নাপত্বের দ্বারা বিশেষিত না করিয়! ধূমকে হেতু করিলে বির 

বািচার হইত তাহা তইলে নালত্বপন্রপ বিশেষণের সাথকত| সম্ভবপর 

হইত, কিন্ত বহসাধাস্থলে পমত্বরূপে ধূমকে হেতু করিলে ব্যভিচারের 

সম্ভাবনা নাই। স্ৃতরাং নীলধূমত্বরূপে ধৃমে বঙ্ির ব্যাণ্তির অভাব 

( ব্যাপাত্বাসিদ্ধি) স্বীকার করিতে হয়; অথবা শীরূপে ধুমে বির যণাথ 

ব্যাপ্রিজ্ঞান সম্ভবপর নহে বলিয়া ব্যাপ্থির অজ্ঞানরূপ অনিন্ধি (ব্যাপাতবা- 

সিদ্ধি) স্বীকার করিতে হয়। 

ব্যাপার-তজ্জ হইয়া তজ্ঞন্তের জনক । বিষয়ে ইঞজিয়ের সম 

ইত্রিয়-জন্ত এবং ইন্তরিয-জন্ প্রতাক্ষের জনক ; সুতরাং প্রত্যাঙ্ষে বিষয়ে 
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ঈন্দিয়-সন্বন্ধ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার । চক্ষুঃদংযোগ চক্ষুরিন্িয়-জন্য, ঘটে চক্ষঃ 
সংযোগ হইলে ঘটের চক্ষুরিন্িয়-জন্ত প্রত্যক্ষ (চাক্ষুব প্রত্যক্ষ ) হয়, 

সুতরাং ঘটের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ চক্ষুরিন্দ্িয়ের ব্যাপার । 

পরামশ ব্যাপ্তিজ্রান-জন্ট এবং ব্যাপ্রিজ্ঞান-জন্ত অনুমাতির জনক, স্ৃতরাং 

অনুষিতিতে পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যাপার । প্বহ্িব্যাপ্য ধৃমবান্ পর্ধ্বত”” 

এইরূপ পরামর্শ ধূমে বহির ব্যাপ্তিজ্ঞান-্রন্ত এবং এ ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্ত 

“পৰ্বত) বিমান এইরূপ অনুমিতির জনক, স্থতরাং প্পর্বত, বহিমান্” 

এইরূপ অন্থমিতিতে “বহিব্যাপাধূমবান্ পর্বত” এইরূপ পরামশ ধূমে বহর 

ব্যাপ্রিজানের ব্যাপার। এত বা অতিদিষ্ট বাক্যার্থের স্মরণ সাদৃশ্য্ঞান- 

জন্ত এবং সাদৃষ্ঠজ্ঞান-ন্ট উপমিতির (শক্তিজ্ঞানের ) জনক? সুতরাং 

উপমিতিতে অতিদিই্ট বাক্যার্থের ম্বরণ সাছৃশ্ঠন্ঞানের ব্যাপার। “গবয় 

গোসদৃশ" এরূপ সাদৃশ্য জ্ঞান হইলে “ঘাহ। গোসদৃশ তাহাই গবর়” এইরূপ 

অতিদিষ্ট ( অরখাচারীর নিকটে শ্রুত) বাক্যার্থের স্বরণ হইয়! উপমিতি 

ছয় “গবয় গবয়পদ-শকা"; স্ৃতরাং এরূপ অতিষ্ট বাক্যার্থের ন্বরণ 

গবয়ে গরুর সাদৃশ্ব জান-অন্ত এবং এইরূপ সাদৃষ্ঠজ্ঞান-জন্ঠ “গবয় গবয় পদ- 

একা” এইব্ূুপ উপমিতি ব! গবযনপদের শক্তিজ্ঞানের জনক, ম্ৃতরাং 

এইরূপ উপমিতিতে “যাহ! গোদদুশ তাহাই গবয়” এইরূপ অতিদিষ্ট 

বাক্যার্থের শ্বরণ গবয়ে গরুর সাঘৃশ্জ্ঞানের (“ইহা গোমদৃশ” “এরপসাদৃহ 

জ্ঞানের) ব্যাপার। পদার্থের স্বরণ পদজ্ঞান-অন্ঠ এবং গদ ভ্ঞান-জন্ত 

শাকবৌধের জনক) সুতরাং শান্দবোধে পদার্থের শ্বরণ পদ্দজ্ঞানের 

ব্যাপার । «ঘট" এই পদ শ্রবণে ঘট পদাথের স্বরণ হইয়া অর্থ বোধহয়, 

গুতরাং টের শাববোধে ঘট বিষয়ক দ্রণ “ঘট” এই পদ জ্ঞানের 

াপার। এইরূপ কাষ্ঠ প্রভৃতির ছেদন কাধে) কুঠারাদির দৃঢ় নংষোগই 

'যাপার। প্রণিধান পুব্বক বুঝিতে হইবে। 
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ব্যাপ্তি-_অন্বর ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি ভেদে ব্যাপ্তি ছুইপ্রকার। 

সাধ্য এবং হেতুর নিয়ত সাহচধ্য অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকে তথায়ই লাধ্য 

বস্তর অবস্থিতি বা থাকা; ফলকথা হেতুর সমুদয় আশ্রয়ে সাধ্যবস্র 
থাক) অথব! হেতুর আশ্রয়ে সাধ্য-বস্তর অভাব না থাকিলে এরূপ 

সাধ) এবং হেতুর একত্রাবস্থিতি ; অথবা সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট-স্তানে 

তুর অনবস্থিতি প্রভৃতিই অবয়ব্যাপ্তি। যেখানে হেতু-ধৃূম থাকে 

তথায়ই সাধ্য-বহি ও থাকে অর্থাৎ ধূমের সমুদয় আশ্রয়েই বড়ি থাকে, 

স্বতরাং “বহিমান্, ধূমছেতু” এইস্থলে সাধা-বহি এবং কেতু-ধূমের নিয়ত 

সাহচর্য্য আছে, উহা বির অনুযব্যাপ্তি। অথবা ধূমের আশ্রয়ে বহির 
অভাব থাকে না, ধৃম এবং বহি একত্র থাকে, স্থৃতবাং ধৃমেব আশ্রয়ে 

অভাব ন! থাকির়! বহি এবং ধুমের একত্রাবস্থিতি স্বীকার করিতে হয়, 
উহ্াই বর অন্যয়ব্যাপ্ত। অথবা বহুর অভ্ভাব বিশিষ্ট স্থানে ধূম থাকে 

নাঃ স্বতরাং বহর অভাব বিশিষ্ট স্থানে ধূমের অনবস্থিতি স্বীকার করিতে 

হয়) উহাই ধুমে বহর অন্বয়ব্যাপ্তি। নব্য-স্ায় শানে অন্বয়ব্যাপ্তির 

মনেক রূপ লক্ষণ করা তইয়াছে, এই ক্ুদ্গ্রন্থে সকলের সমালোচনা 

করা অসম্ভব । উপরে যাহা বলা হইল উহা অশ্ব ব্যাপ্তির করেকটা 

প্রসিহ্থ লক্ষণের মোটামুটী অর্থ মান্র। মপর--নাধ]াভাব-প্রযুক্ত যে অভাব 

হেতৃতে এ অচাবের প্রতিযোগিতাই ব্যতিরেকব্যাপ্রি। ধুমাভাবের 
প্রতিযোগিতা ধূমে থাকে; ধূমের অভাব বহ্ছির অভাব প্রযুক্ত। কারপ-- 
মেখানে বহি থাকে না তথায় ধূম থাকে না, ধমের অভাব থাকে এবং 

ধমাভাবের প্রতিযোগিতা ধূমে থাকে, সুতরাং সাধা-বহির অভাব-প্রযুক্ 

যে অভাব এ অভাবে প্রতিযোগিতা ধমে স্বীকার করিতে হয়, উবাই 

ধমে বির ব্যতিরেকব্যাপ্থি । ধমবান্, বছিহেতৃ, এইস্থলে হেতৃ-বহিতে 

সাধ্য-ধ,মের অম্বরব্যাপ্তি কিংবা বাতিরেক বাণ্তির কোনও ব্যাণ্ডিই নাই। . 
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কারণ--তণ্তলৌহা দিতে সাধ্য-ধূম থাকে ন| হেতু-বহি থাকে, সুতরাং অয় 
ব্যাপ্সিনাই। এবং বছির অভাব ধমের অভাব-প্রযুক্ধ ইহাও বলা যায় নাঃ কারণ-তপ লৌছাদিতে ধম থাকে না, ধমের অভাব থাকে, অথচ 
বড়ি থাকিতে দেখা যায়, বডির অভাব থাকে না, সুতরাং ব্যতিরেক 
ব্যাপ্তিও নাই। 

বিধি--বিধি-লি তত প্রভৃতি প্রত্যয়ের অর্থ। চিনা্ধ ্রবৃত্বি 
কারণ। পুরুষকে কোনও কষে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলেই বুঝিতে হইবে 
পুরুষের এ কর্ম করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা! ( চিকীর্য।) হওয়াতেই কর্ম 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কর্ধে ইষট-সাধনত্ব, কর্তব্াত্ প্রভৃতির জ্ঞান 
চিকীর্ধযার কাঁরণ। কর্ধক্ষম-পুরুষ যদি বুঝে কর্দুর্টী ইঞ্টের সাধন 
(উপকারী), কর্তবাকর্ম এবং গুরুতর দুঃখের অজ্জনক অর্থাৎ 
কর্ণাটীর দ্বারা গুরুতর দুঃখ হইবার সম্তাবন! নাই, তাহা হইলেই পুরুষের 
এ কর্ধব করিবার নিমিত্ত ইচ্ছ| ( চিকীর্যা ) হইয়া থাকে । বিধিবাক্য 
শ্রবণে সমর্থ পুরুষকে বৈধকর্মে প্রবৃ্ত হইতে দেখা যায়, রূপ স্থলে 
বুঝিতে হইবে প্রবর্ত্য-পুরুষ বিধিবাকোর দ্বারা প্রথমতঃ কর্ধটা নিজের 
ইষ্-সাধন, কর্তব্যকম্ম। এবং গুরুতর দুঃখের অজনক বলির! বুঝিয়াছে 
এবং পরে এ কর্্র-চিকীর্যা হওয়াতেই করে প্রবৃত্ত হইয়াছে । '্বগ্কা- 
মোইশ্বমেধেন যেত” এই একটী বিধিবাক্য; এইরূপ বিধি-বাকা শ্রবণে 
সমর্থ পুরুষকে অশ্বমেধ বন্তে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে বুঝিতে 

হইবে এ বিধিবাক্য শ্রবণে পুরুষ প্রথমতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ কর্মটীকে নিজের 

ইঞ্-দাধন, কর্তব্যকর্ম এবং গুরুতর ছুঃথের অজনক বলিয় বুঝিয়াছে 
এবং পরে এ কর্ম চিকীর্যা হওয়াতেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; 
এমত অবস্থায় প্রবৃত্তির জনক-চিকীর্যার হেতু যেজ্ঞান এজ্ঞানের যাহা 
বিষয় উহাই অর্থাৎ ই£-সাধনত্ব, কর্তব্য, গুরুতর ছুঃখের অঞ্রনকত্ব এই 
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তিনট ই বিধি অর্থাৎ বিধি-গ্রতায়ের অর্থ। ইহা! নব্যমত, আচার্যোর মতে 

আপ পুরুষের অভিপ্রার়ই বিধি । বিধি-প্রত্যয়ের অর্থ সম্বন্ধে মীমা$সক- 

প্রভাত শান্ত্রকরগণের অনেকরূপ মত ভেদ আছে, মৎসঙ্কলিত কুসুমাঞ্জলি 

সৌরভের পঞ্চম স্তবকের বিধিবাদ ত্ষ্টব্য । 

বিধি-গ্রত্যয়-__যেসকল এরতায়ের ঘ্বারা কর্মে ইষ্-সাধনত্ব, কর্তব্যত্ব, 

গুরুতর দুঃখের অঞ্জনকত্ব প্রভৃতির জ্ঞান হয়, এসকল প্রত বিধি- 

প্রত্যয় । পম্বর্গকামে হশ্বমেধেন যজেত” এই একটা বিধিবাঁকা ; এই স্থলে 

যক্ত +ঈত-্যজেত; “যজেত" ইহার “ঈত” এই প্রত্যয়ের দ্বার! অশ্বমেধ 

ষজ্ঞ স্বরূপ কর্মে ইষ্ট-সাধনত্ব, কর্তব্যত্ব এবং গুরুতর দুঃখের অজনক ত্বের 

জ্ঞান হইয়া থাকে । কারণ-এরূপ বিধিবাক্য শ্রবণে সমর্থ পুরুষকে 

অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রবৃত হইতে দেখাধায় ; সুতরাং প্রবর্ত্যপুরুষ “ঈত” এই 
প্রতায়ের দ্বারাই অশ্বমেধ ষজ্ঞটাকে নিজর ইষ্ট-সাধন (উপকারী) কর্তব্য 

কর্ম বলিয়! বুঝিদ্বাছে এবং উহা গুরুতর দুঃখের অজনক অর্থাৎ এ কর্মের 

দ্বারা গুকতর দুঃখের সম্ভাবনা নাই ইহাঁও বুঝিষ্বাছে, ইছা অবশ্য স্বীকার 

করিতে হয়। বিধি-লিউ., তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়ের দ্বার! এ সকলের জ্ঞান 

হয় বলিয়! বিধি-লিউ,। তব্য গ্রত্ৃতি প্রত্যর়ই বিধি-প্রতায়। 

বিধেয়ত| _বিধেয়তাপ্-বিষয়তা, কর্তবাতা গ্রভৃতি। “পব্বত, 

বছ়িমান” এইরূপ অন্ুমিতি কিংবা শান্দ বোধ প্রভৃতি স্থলে পর্বত-উদ্দেশ্ঠ, 

বহি.বিধেয় । বহিতে এরূপ অন্রমিতি প্রভৃতির যে বিষয়তা (প্রকারতা ) 

থাকে উহ্ধাই বিধেষত1 । “নর্গকামোহশ্থমেধেন যজেত” এ্রইন্ূপ বিধি 

থাকাতে অশ্বমেধ যল্ক একটা বৈধকর্ম্ম; সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ের কর্তবাতা 

প্রস্ভৃতিই শীস্থলে বিধেয় তা । 

বিরোধ-__সাধা এবং হেতুর অসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একআ্রানবন্থিতি, 

ই! একপ্রকার হেত্বাভাস (হেতুর দোষ)) এইয়প প্োষযুক্ত ছেতুকে 
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বিরুদ্ধ বলা হয়। গোত্ববান্। অশ্বত্ব হেতু, এই একটা বিরুদ্ধ স্থল; সাধ্য- 

গোত্ু এবং হেতু-মশ্বত্বের অসামানাধিকরণ্য আছে, অর্থাৎ গোত্ব এবং 

অশ্বত্ব একত্র থাকে না, সুতরাং শ্রস্থলে হেতৃ-অশ্বত্বে সাধ্য-গোত্বের 
অসামানাঁধিকরণ্য বা একত্রানবস্থিতিই একটা বিরোধ হেত্বাভাস। 

হেতু অশ্বত্বে সাধ্য-গোত্বের অসামাশাধিকরণ্যজ্ঞান অর্থাৎ গোত্ব এবং অশ্বত্ 

একত্র থাঁকেন!, এরূপ জ্ঞান বথারথজ্ঞান, এইরূপ যথার্থ জ্ঞান হইলে হেতু- 

অশ্বত্বে সাধ্য-গোত্বের ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে অশ্বত্ব থাকে তথায়ই 

গোত্ব থাকে, এরূপ জ্ঞান সম্ভবপর নয়, স্ৃতরাং উহ! ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া হেত্বাভাস। 

বিশেষণ--যদ্দারা বস্তর বিশিজ্ঞান হয় অর্থাৎ দ্বারা বস্তর 

বিশেষ্ূপে পরিচয় হয়; ফলকথ| যেধন্মের দ্বারা অন্ত বস্তু হইতে 

স্বতন্ত্রূপে বস্তুর জ্ঞান হয়, উ্াই বিশেষণ। ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ, 

ঘটত্বের দ্বারাই '“ঘট, ইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান হইয়। গাকে, ঘটত্বের দ্বারাই 

ঘট বস্তটার বিশেষ পরিচয় হয় অর্থাৎ পটাদি বন্ত হইতে স্বতন্ত্র রূপে 

ঘটের জ্ঞান হয়, ঘটত্বই উহার কারণ। এইরপ “বহিমান্ পর্বত, বলিলে 

বহিযুক্ত পর্বতের যে বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, বিশেষরূপে পরিচয় হয় অর্থাৎ 

বহিশূন্ত পর্বতাদি হইতে স্বতত্ত্রূপে জ্ঞান হয় বহিই উহীর কারণ ; 

স্বতরাং বছি বছুযুক পর্বতের বিশেষণ । এইরূপ বিশেষণ ত্রমজ্ঞান 

স্থলে ও সম্ভবপর কারণ--“হুদ বহিমান্। বলিলে তৎকালে বহ্িযুক্তরূপেই 

হদ্ধের বিশিষ্ট জ্ঞান হইক্সা থাকে, এরূপেই হদের বিশেষ পরিচর হইয়া থাকে, 

অন্ধ বস্ত্র হইতে হুদাকে স্বতন্ত্র বলিয়াই বুঝ! হয় তবে ভ্রমজ্ঞান স্থলে 

বিশেষা-বস্ত বাস্তবিক বিশেষপ-যুক্ত নয়, যথার্থজ্ঞানস্থলে বিশেষ্যবস্ত 

বাস্তবিক বিশেষণ যুক্ত এইমাত্র প্রভেদ। ইচ্ছা; দ্রেষ। কৃতি গ্রভৃতি 

স্থলেও এইরপে বুঝিতে হইবে । 

সিস্ম্এাসিপি 
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বিশেষপতা-_-প্রকারতা ইহ] বিশেষণ বস্ত্তে জ্ঞান, ইচ্ছ। কৃতি প্রভৃতির 

বিষয়তা স্বরূপ সম্বন্ধ । ॥ 

বিশেষ্য-_বিশেষণ যুক্তরূপে জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ কোনও বিশেষণের 

দ্বার ষেবস্তর পরিচয় হয় উহ্থাই জ্ঞানের বিশেষ্য । “ঘট, ইত]াকার 

জ্ঞান স্থলে ঘট বস্তুটাই এীরূপ জ্ঞানের বিশেষ্য । যেহেতু এরূপজ্তঞান 
ঘটত্ব স্বরূপ বিশেষণ যুক্তরূপে ঘটের জ্ঞান, “ঘট” ইহা বলিলে 'ধটত্বরূপে 

টের পরিচয় হয়। “পর্বত, বন্িমান্,” এইরূপ জ্ঞান বহিযুক্তরূপে 

পর্বতের জ্ঞান, “পর্বত, বহিমান্* বলিলে বহিযুক্তরূপে পব্বতের পরিচয় 

হয়; স্থৃতরাং ধীরূপ জ্ঞান স্থলে পর্বত বিশেষ্য । ভ্রমজ্ঞান স্থলে বিশেষ্য 

বাস্তবিক বিশেষণ যুক্ত না হইলেও তৎকালে বিশেষণ যুক্তরূপেই বস্তবর 

পরিচয় হইয়া থাকে । সর্পত্বরূপে রজ্জুর জ্ঞান ত্রম-জ্ঞান। এক্সপ ত্রমজ্ঞান 
স্থলে সপ্ত্বরূপে রজ্জুরই পরিচয় হয়; সুতরাং রজ্জু এরূপ জ্ঞানেরবিশেষ্য। 

ইচ্ছা, দ্বেষ, কৃতি প্রভৃতির বিশেষ্য এইরূপে প্রণধান করিয়া বুঝিতে 

হইবে। 

বিশেষ্যতা--বিশেষ্য বস্ততে বিশিষট-জ্ঞান, ইচ্ছ!, কৃতি এবং দ্বেষের 

বিষয়ত! স্বরূপ সম্বন্ধ । “ঘট” ইত্যাকার জ্ঞান বিশিষ্-জ্ঞান, ঘট বস্ত 

ধ্ররূপ জ্ঞানের বিশেষ্য) ঘটে এরূপ জ্ঞানের বিষয়তা স্বরূপ সম্বন্ধই 

বিশেষাতা। “ঘট হউক+, এইরূপ ইচ্ছার বিশেষা-ঘট, ঘটে এরূপ 

ইচ্ছার বিষয়তা স্বরূপ সন্বন্ধই এরূপ ইচ্ছার বিশেষ্যতা । কৃতি এবং 

দ্বেষের বিশেষ্যতা ও এরূপে প্রণিধান করিয়। ুৰিক্তেছইবে | 

বিষয়ত1__বিষয়ে জ্ঞান, ইচ্ছা) কৃতি এবং দ্বেষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ । 

“ঘট, ইত্যাকার জ্ঞান হুইলে এরন্ঞানের দ্বারা ঘট বস্তুটাকে জ্ঞাত বলিয়া 

ব্যবহার কর! যায়; স্থতরাং ঘটে এরূপ জ্ঞানের সম্বন্ধ অবস্থা স্বীকার 

করিতে হয়; উহাই পররূপ জ্ঞানের বিষয়ত। | «ঘট হউক” এইরূপ ইচ্ছা 
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রা পিপিপি সিসি সিসি 

হইলে এ ইচ্ছা বারা ঘট বস্তটীকে ই বলিয়া ব্যবহার করা হয়) সুতরাং 
ঘটে এরূপ ইচ্ছার সম্বন্ধ অবস্ত স্বীকার করিতে হয়, উহাই ইচ্ছার বিষয়তা ; 
কতি এবং দেষের বিষয়তাও এইরূপ বুঝিতে হইবে। 

ব্ষযিতা- জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি এবং দ্বেষে বিষয়ের সম্বন্ধ । “ঘট” 
ইত্যাকার জ্ঞান ঘটের দ্বার! বিশেধিত বিশিষ্-স্তান, সুতরাং এরূপ জ্ঞানে 
ঘটের সন্ধদ্ধ অব স্বীকার করিতে হয়, উহাই এরূপ জ্ঞানস্থলে বিষয়িতা। 
“ঘট হউক এইরূপ ইচ্ছ। ঘটের দ্বারা বিশেষিত বিশিষ্ট একটা 
ইচ্ছা, স্থতরাং এরূপ ইচ্ছাতে ঘটের সম্বন্ধ অবশ্ত স্বীকার করিতে হয়) 
উহাই রূপ ইচ্ছ! স্থলে বিষয়িতা | কৃতি এবং দ্েষ স্থলে ও এইরূপে 
বুঝিতে হইবে । 

বৃত্তি -সম্বন্ধ, অবস্থিত বা আধেয়, শক্তি এবং লক্ষণ! গ্রভৃতি নানা 
অর্থেই নব্য-স্ায়ে “বৃত্তি” শবের প্রয়োগ দেখা যায়। 

(৬) 
শ্রম_যে বস্তটা ষে স্থানে থাকেনা এস্থানে এবস্তর জ্ঞান। তৃদ, 

বহিমান্, এইরূপ জ্ঞান ত্রম জ্ঞান, যেহেতু হুদে বহি থাকে না। 
ভাবলা_ভাবনাথ্য সংস্কার আরাৎ যে সংস্কারের দ্বারা পূর্ববানুভূত 

বস্তর স্মরণ হয়। 

ভোগ-স্খ এবং ছুঃখের অনুভূতিই ভোগ। 

ভাব-_প্রতিষোগির জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া যে সকল বস্তুর জ্ঞান 

সম্ভবপর এ সকল বস্তই ভাবপদার্থ। দ্রব্য, গণ, কন, সামান্য, বিশেষ সম- 
বায় এই ছয়টাভাব পদ্দার্থ। ঘট একটা দ্রব্য, ঘটবস্ত ঘটাভাবের অভাব 

স্বরূপ, ঘটাভাব ঘটের অর্থাৎ ঘটাভাবের অভাবের প্রতিযোগী ; ঘট বস্তটা 

“ঘটের অভাব নাই” এইরূপ জ্ঞানের বিষয়,“ঘটের অভাব নাই” এইয্সপজ্ঞান 

ঘটাভাব স্বরূপ প্রতিষোগির জ্ঞানের অপেক্ষ। করিয়াই হয় বটে, কিন্ত 
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ঘটের অভাব নাই এইরূপে ঘট বস্তার জ্ঞান সর্বদ। হয় না, কদাচিৎ 

হইয়া থাকে, কদাচিৎ ঘটত্ব রূপেও ঘট বস্ত্র জ্ঞান হয়, ঘটত্বরূপে ঘাটের 

জ্ঞান ঘটাভাব স্বরূপ প্রতিযোগিরজ্ঞানের অপেক্ষা করে না, গ্ৃতরাং 

ঘট একটা ভাব পদ্দার্থ। অন্তাঙ্গ ভাব পদার্থ সন্বন্ধেও এইরূপে বুঝিতে 

হইবে। বাস্তবিক সমবায় এবং £কার্থ সমবায় এই উভয়ের একতব সম্বন্ধে 

সহ জাতি বিশিষ্ট তাই ভাব পদার্থের লক্ষণ । সত্তা দ্রবা, গুণ) এর্ধং কন্ম 

এই তিন পদার্থে সমবাম় সম্বন্ধে থাকে, এবং সামান্য বিশেষ ও সমবায় এই 

তন পদ্ধার্থে একা সমবায় সম্বন্ধে থাকে | একার্থ সমবায় শব দ্রষ্টব্য। 

( ম) 

মনন _ অনমিতি, অগুমিতি শব্ধ ড্র্টুব্য। 

মিতি-জ্ঞান 

মহা প্রলয় সমুদয় জন্গ-ভাঁব বন্র এক সময়ে বিনাশ । মৎসঙ্কলিত 

কু্ুমাঞ্জলি সৌরভের দ্বিতীয় স্তবকে মহা প্রলয় সম্বন্ধে বিশেষরূপে 

আলোচন! কবা তইয়াছে, এীস্থান ড্রটব্য। 

(ষ) 

যোগ্যত]--এক পদার্থে অপরপদার্থ বিশিটতা অথবা এক পদার্থে 

অপর পদাথেব অসংসের শ্রভান অর্থাৎ সম্বন্ধভাব না! থাক! । যোগ্য! 

শাবোধের কারণ | “পর্বত. বছিমান” এই বাক্যন্থলে পর্বতে বহি 

বিশিষ্টত| অথবা পর্বতে বহির স্বন্ধাভাব না থাকাই যোগ্যতা । এইরূপ 

যোগ্যতা জ্ঞান থাকিলে এ বাক্য-জন্ত জ্ঞান (শাববোধ) হইয়া থাকে 

“পর্বত, বহিমান্।” “বহিষ্ধারা সেচন করিতেছে বলিলে লক্রান্ত 

শ্রোতার এ বাকা-জন্ত অর্থ বোধ হয় ন1) কারণ-_সেচনে “বনদ্বারা” 

পদ্ার্থ-বছিকরণক্ববিশিষ্ঠত| স্বরূপ যোগ্যতা নাই, অথবা বহিষ্ধারা 



পরিশিষ্ট । শ্৫ 

স৯ পেপাল ০২ শি পিল পসিপাস্পিসপিস্পি 

পদার্থের 'অসংসর্গের অভাব নাই, যেহেতু বহিঘ্বার৷ সেচন করা সম্ভবপর 
নল । অতবাং উক্ত স্থলে অভ্রান্ত শ্রোতার যোগ্যত। জ্ঞান সম্ভবপর নয় 

বলিয়াই অর্থ বোধ হয় না। 

যোগঞ্জ সন্নিকর্ষ-_-অঙোৌকিক প্রত্যঙ্গের কারণ একপ্রকার সম্বন্ধ 

যোগিগণ যে অদাধারণ শক্তিদ্বারা সকল্প বিষয় সাক্ষাৎ জানেন উহাই 

যোগপ্র সন্নিকষ। 

(ল) 
লক্ষণা__পদ এবং পদার্থের একপ্রকার সম্বন্ধ বা বৃত্তি, অর্থাৎ 

পদ-শকয অর্থের সম্বন্ধ । লক্ষণাজ্ঞান শাবৌধের কারণ। একটা, দৃষ্টান্ত 

দ্বারা বুঝান যাইতেছে-_গঙ্গাতে ঘোষ (১) বলিলে গঙ্গাপদের শক্যার্থ গঙ্গা 

নদীতে ঘোষের অবস্থিতি সম্ভবপর নয় বলিয়া অন্রান্তের খীবাকা-জন্ত 

গঙ্গানদীতে ঘোষ এইরূপ জ্ঞান হয় না, পরম্ত পগঙ্গাতীরে ঘোষ” এইরূপ 

জ্ঞান হইয়। থাকে। স্বতরাং বলিতে হয় তীরে গঙ্গাপদের শক্যার্থের সম্বন্ধ 

থাকাতে গঙ্গাপদের শকার্থ-সন্ন্ধ স্বরূপ লক্ষণাজ্ঞান-জন্ট তীরের 

উপস্থিতি হইয়! এ বাক্য-জন্ঠ অর্থবোধ হয় পগঞ্গাতীরে ঘোষ” | বক্তার 

তাৎপর্যোর অন্ুপপত্তি কিংবা একপদের অর্থে অপর পদার্থের সম্বস্ধের 

অন্ুপপত্তি থাকিলে একপদের লক্ষণা স্বীকার করিয়াই অর্থবোধ 

করিতে হয়। প্রস্থলে গঙ্গাপদের শক্যার্থ-গঙ্গানদীতে ঘোষ পদের 

শক্যার্থ গোপপল্লীর সম্বন্ধের উপপত্তি না থাকাতে গঙ্গাপদের লক্ষণ বৃত্তি 

স্বীকার করিয়াই অর্থবোধ করিতে হয়। 

5 

শক্তি-_-পদ এবং অর্থের একগ্রকাঁর সম্বন্ধ বা বৃত্তি, অর্থাৎ “এই 

শবের ছারা এই অর্থের ভ্ঞান হউক, এইরূপ ঈশবরেচ্ছা। “ঘট” এই 

(১) ঘোষ-গৌপ পল্লী । 
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শৰস্থলে ঘট শবের দ্বারা ঘট স্বরূপ অর্থের জান হউক, এইরূপ 

ঈশ্বরেচ্ছাই শক্কি। শক্িস্তান শাবোধের কারণ। ঘষে বাক্তির ছুট 

শব্খের শকিজ্ঞান নাই তাহার ঘট শব্ধের দ্বার! ঘট স্বরূপ অর্থের 

উপস্থিতি হয় না, সুতরাং ঘট শবের অর্থ বোধ হয় না । নব্য-নৈয়ারিক 

গণের মধ্য কেহ কেহ বলেন খ্ররূপ ঈশ্বর়েচ্ছাই শক্তি এরূপ নহে, পরন্ধ 

অন্রদাদির এরূপ ইচ্ছাও শক্তি, নতুবা আধুনিক চৈত্র, মৈত্র গ্রস্থৃতি“শকের 

দ্বার! অর্থবোধ হইতে পারে না । এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হইলে 

শক্তিবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর! আবশ্যক । 

শারবোধ-_-একপ্রকার অনুভব অর্থাৎ শক্ত কিংব| লক্ষণান্তান-রন্ত 

উপস্থিত এক পদার্থে অপর পদার্থের জ্ঞান। “পর্বত ব্িমান্' এই 

বাকোর দ্বার! “পর্বত” পদের শক্তিজ্ঞান-জন্ত উপস্থিত-পর্বতে বহিমান্” 

শকের শক্তি-জ্ঞান অন্ত উপস্থিত-বহিষুক্তের জান । “গঙ্গাতেঘোষ'» এই 
বাকাস্থলে গঙ্জগাপদের লক্ষণাজ্ঞান-জন্ত উপস্থিত-গঞ্গাতীরে ঘোষ পদের 

শক্তিজ্তান-জন্তা উপস্থিত-গোপপল্লীর জ্ঞান। বান্তবিক শাববোধত্ব 

জাত শাকবোধের লক্ষণ। 

চা 

সংপ্রতিপক্ষ_নিজের কার্ষ্ তুল্য বলে বাধ! দিতে সমর্থই প্রতিপক্ষ | 
সংপ্রতিপক্ষ-বিস্তমান্ গ্রতিপক্ষ; ইহ। একপ্রকার হেত্বাভাস। স্বসাধ্যা- 

ভাবের পরামর্শ হইলে স্বসাধোর অনুমিতি হয় না? উহ! স্বসাধ্যান্ুমিতির 

প্রতিবন্ধক, সুতরাং স্বসাধ্যের অন্ুমাপক পরামর্শকালে স্বসাধ্যাভাবের 

অনুমাপক পরামর্শ এক প্রকার সতগ্রতিপক্ষ । পব্বত, বহিমান্, ধুমহেতু, 

এইস্থলে স্বপদে ধূম, শ্বসাধ্য-বছি, স্বসাধ্যাতাব-বুটতাব। ধৃমহেতুর 

সাধা-ব্ির অনুমাপক পরামর্শকালে অর্থাৎ “বহি-ব্যাপ্য-ধুমবান্ পর্বত" 

টৃত্যাদিরূপ নিশ্চয়কালে বদি বহাভাবের অন্ুমাপক পরামশ অর্ধাৎ 



পরিশিষ্ট । ৭৭ 5222-55-28 45 বঙ্াভাবব্যাপ্য-জলবান্ পর্বত” ইত্যাদিরূপ নিয় সম্ভবপর হয় তবে 
এইরূপ পরামর্শই মহেতুর সতপ্রতিপক্ষ। কারণ-_“বহ্াভাবব্যাপ্য 
অলবান্ পর্বত" এইরূপ পরামর্শের দ্বারা পর্বতে বহ্যভাবের অনুমতি 
সম্ভবপর, বহাভাব বির বিবোদী,উক্তস্থলে বযুভাবব্যাপ্য জলবান্ পর্বত” 
এইরূপ নিশ্চয় বডির বিরোধির ( বহ্াভাবের ) অন্মাপক বলিয়া ধৃমহেতুর 
কার্ধ্য““পর্বত "বহিমান্” এইরূপ অনুমিতির প্রতিবন্ধক অর্থাৎ এইরূপ 
অন্মিতি হইতে বাধা দেয়। ইহা অনিতাদৌষ, কারণ-_সর্বদ। এরূপ 
অবস্থা ঘটে না অর্থাৎ যখনই “বহব্যাপ্য ধৃূমবান্ পর্বত” এইরূপ নিশ্চয় 
হয় তথনই “ব্য ভাবব্যাপা লবান পর্বত” এইরূপ নিশ্চয় হয় না, কদাচিৎ 
বিচারস্থলেই এরূপ গম্ভবপর হইয়া থাকে। অথবা স্বাধ্যাভাবের 
ব্যাপ্য-প্রতিহেতু বিশিষ্টপক্ষট সংগ্রতিপক্ষ। হুদ, বহিমান্, ধৃমহেতু, 
এইস্থলে পক্ষ-দ, সাধা-বছি, হেতু-ধূম) সাধ্যাভাব-বহ্যুতভাব, জল 
প্রভৃতিই প্রতিহেতু । স্থলে বহাভাবব্যাপ্য জলাবান্ তুদ ই সংপ্রতিপক্ষ। 
কারণ--জল বাস্তবিক বহ্যভাবের ব্যাপ্য অর্থাৎ যেখানেই জল থাকে 
তথায়ই বহর অভাব থাকে এবং হুদ বাস্তবিক জলবান্। স্থতরাং 
বহাভাবব্যাপা জলবান্ হুদ” এইরূপ নিশ্চয় যথার্থ জ্ঞান, এইরূপ নিশ্চয় 
হইলে “হুদ. বহমান, এইরূপ অন্থমিতি হয় পা, উহা “ভুদ বহমান” 
এইরূপ অন্থমিতির প্রতিবন্ধক । স্বতরাং “হুদ, বহিমান* এইরূপ 
অনুমিতির প্রতিবন্ধক বথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া উত্তস্থূলে বহ্যুভাঁব 
ব্যাপ্য জলবান্ তই সংগ্রতিপক্ষ। ইহা নিত্যদোষ, কারণ-. হুদ 
বাস্তবিক বহাভাবব্যাপায জলবান্, কখনও ইহার অগ্থ! দেখ! যায় না। 

সত্তাদ্রব্য, গুণ, কর্ম এই তিন পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে এবং সামান্য) 
বিশেষ, সমবায় এই তিন পদার্থে একার্থ সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত জাতি 
বিশেষ । ভ্রব্য, গুণ প্রভৃতি ছয়টা পদার্থ “সৎ এইরূপ এক প্রকার জ্ঞানের 

শপ উিকি পি সস 



৭৮ পরিশিষ্ট । 

বিষয় হয়) দ্রবসৎ, গুণসৎ, ইত্যাদ্বরূপ জ্ঞান সকলেরই হুই্য়। থাকে ; 

নূতরাং উহাদের একটা সামান্তরূপতা স্বীকার করতে হয়, উহা 
সত্তা জাতি। 

সপক্ষ-_সাধ্যবিশিষ্টরূপে নিশ্চিত-পক্ষাতিরিক্ত বস্ত। অনুমিতি 

করিতে গেলে পক্ষে সাধ্যের সংশয় কিংবা সাধ)নিশ্চয়ের অভাব থাক। 

আবশ্যক (১)! ম্থৃতরাং তৎকালে পক্ষের অতিরিক্ত বন্ধতেই সাধ্যের 

নিশ্চয় সম্ভবপর বা হইয়া থাকে | “পর্বত, বহিমান্ এইরূপ অনুমিতিস্থলে 

ঘহানল প্রতৃতিই সপক্ষ ; কারণ--প্ররূপ অনুমিতিস্থলে পুরে পর্বতে 
বির সংশয় কিংবা বির নিশ্চয়ের অভাব থাকা আবন্তক) অন্তথ! 

'পর্বত, বহিমান্” এইরূপ অনুমিতি হয় না। এ অবস্থায় মহানস 

প্রভৃতিতে বহর নিশ্চয় সম্ভব পর। 

সমবারিকারপণ-ঘে বস্তরতে সমবেত হইয়! কার্য হয় উহাই সমবায়ি 

কারণ। ফলকথ! সমবায় সম্বন্ধে কার্ষ্যের অধিকরণে তাদাত্ময সম্বন্ধে 

সবস্থিত কারণই সমবায়িকারণ। ঘট কপালে সমবেত, কপাল কপালে 

চা্দাম্ময সম্বন্ধে থাকে, কপাল ঘটের কারণ, স্থতরাং কপাল ঘটের 

[মবায়িকারপ। সমবায় সম্বন্ধে কার্যোর অধিকরণে তাদাত্মা সম্বন্ধে 

নয়ত পূর্ববর্তিবই সমবায়িকারণের লক্ষণ বা সমবারি কারণত্ব। উক্তস্থলে 

[টের সমবায় সম্বন্ধে অধিকরপ-কপালে কপালের তাদাজ্ম্য সঞ্থন্ধে নিয়ত 

[ববি আছে, স্তরাং ইহাই ঘটের সমবায়ি কারণের লক্ষণ ব] 

টন্দরূপ কাধ্যের সমবারি কারণত্ব। 

সমবায়--সমাক্প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) । ফলকথ| যে সম্বন্ধে থাকার দরুণ আধার 

সইতে আধেয় বন্তকে পৃথক করিতে পারা যায় না, পুথক্ করিতে গেলেই 

ঘাধার কিংবা আধেয় একতরের বিনাশ কিংব! অন্ুপপত্তি অবশ্থস্তাবী এ 

(১) পক্ষত।শব ভ্রঠুব্য। 



পরিশিষ্ট । ৭৯ 
শি সি সপ পিসি ১ ৯ সত াপিসপিসিশলাপিস্পিসপাটি পিপিপি তত ১ প্পাস্িপপীিি স্পা সি পিসি তি তি সপ সিটি িসিস্পিসি সিসি পির্পিস্মিসিত 

সন সমবায় । অবয়ব হইতে অবয়বি বস্তুকে পুথক্ করিতে, পারা যায় না, 

পৃথুক করিতে গেলেই অবয়বিয় বিনাশ অব্ন্তাবী ; কপাল হইতে ঘট 
বস্তটীকে পৃথক কর! যায় না, পৃথক্ করিতে গেলেই ঘটের বিনাশ 
অবশ্থাস্তাবা ) সুতরাং অবয়বে অবয়বির সম্বন্ধ সমবায় সন্বন্ধ । দ্রব্য হইতে 

গুণ এবং কর্ন পদার্থ পৃথক করা যায় না) পৃথক করিতে গেলেই গুণ এবং 

কর্মের বিনাশ কিংবা অনুপপত্তি অবশ্থাস্তাব' ; ঘটবস্ত হইতে ঘটেররন্প 

পৃথক কাঁরতে গেলেই ঘটের রূপের বিনাশ অবশ্তস্তাবী; স্তরাং দ্রব্যে গুণ 

এবং কর্মের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ । ঘটত্ব জাতিটাকে ঘট বস্ত হইতে পৃথক্ 
করিতে গেলে ঘটের বিনাশ অশ্শ্ান্তাবী, সুতরাং দ্রবা, গুণ এবং কক্ধে 

জাতির সম্বন্ধ সমবায় সন্বন্ধ। এইরূপ পরমাণু হইতে বিশেষ পদার্থটাকে 

পুথক্ করিতে পারা যাঁয় না, পৃথক করিতে গেলেই অন্ুপপত্তি দোষ 

হয় নুতরাং পরমাণুতে বিশেষ পদাথের সম্বন্ধ সমবায়সন্ন্ধ। সমবার 

সম্বন্ধ নিত্য, সংঘোগাদি সম্বন্ধের মত অগ্রাপ্ত বস্ত্র প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) 

নহে। ভূতলে ঘট বন্তটী সর্বদা থাকে পা, অন্তত্র থাকিতেও দেখা 

বায়, স্থৃতরাং ভূতলে ঘটের সংযোগ মন্ন্ধটাকে অনিতা স্বীকার করিতে 

হয়, কিন্তু ঘট বস্তটী নিজের বর্তমানতা৷ দশাতে সর্বদাই কপালে থাকে, 

ঘটের রূপ নিজের বর্তমান্কালের সর্বদা ঘটেই থাকে? অন্ঠাত্র থাকিতে 

দেখা যাঁয় না। আধার এবং আধেয় বস্তর সম্বন্ধের বিনাশ করিতে ন। 

পারিলে আধেয় বন্তটাকে অন্তত্র নেওয়! যায় না। যেহেতু ঘটের 

রূপটাকে অন্ঠত্র নেওয়! যায় না) কপাল হইতে ঘট বস্তুটীকে পৃথক করা 

যাঁর না, সেইহেতু অবশ্তই স্বাকার করিতে হয় যে ঘটে ঘটের রূপের সন্বম্ধ) 

কপালে ঘটের সম্বন্ধ বিনাঁশের অযোগ্য । সমবায় ভাব পদার্থ, যেসকল 

ভাব পদার্থ বিনাশের অযোগ্য এ সকলের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়, সুতরাং, 

সমবায় সম্বন্ধ উৎপত্তি এবং বিনাশহীন বলিয়! নিত্য। কাহারও মতে 



৬৪ পরিশিষ্ট । 
সি ৯ ্পিস্পিস্পিস্পিস্টিস্পািিিস্পিি শি সি সপিসিসসিস্টি ঈি ্ টিশ্িিসি টি 

সমবায় সম্বন্ধ এক, আবার কাহারও মতে নান! । এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত 

জানিতে হইলে বৈশেষিক দর্শন, নব্য-ন্তায়শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করা 

আবশ্যক । 

সমবেত--সমবায় সম্বন্ধে বুত্তি বা অবস্থিত। ঘট বস্তটী কপালে 

সমবায় সম্বন্ধে বুত্তি বা অবস্থিত, সুতরাং ঘট বস্তটী কপালে সমবেত। 

এইরূপ সর্বত্র প্রণিধান কবিয়! বুঝিতে হছইবে। ্ 

সঙ্কেত শক) শক্তিশক ত্র্টবা। 

সহকাবিত্বব_মিলিত হইয়া কার্য করা। দণ্ড, চক্র) সলিল, গুত্র। 

মুন্তিক! প্রভৃতি কারণ সমুদয় ঘটন্বরূপ কার্ধ্যের অধিকরণে মিলিত লা 

হইলে ঘট হয় না, তী সকল একত্র মিলিত হইলেই ঘট স্বরূপকাধ্য হইয়! 

থাকে ; স্থৃতরাং এ সকল পদার্থের মিলিত হইয়া ঘট স্বরূপকাধ] করাই 

ঘট স্বরূপকার্ষ্যে পরস্পরের সহকারিত্ব। 

স্বার্থানুমান-__নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যে অনুমান (পরামশ। 

করা হয় উহাই স্বার্থানুমান । যনে কর বহর প্রয়োজন, দেখা যাইতেছে 

পর্বতে ধৃম উঠিতেছে, অনুমান * পরামর্শ) হইল “'বছিব্যাপ্য ধূমবান্ 

পর্বত |* ইহ! একটী স্বার্থানমান। 

সাদৃশ্ত--উভয় সাধারণ প্রসিদ্ধ ধর্মই একে অপরের সাদৃশ্ত। ১৪ 

এবং মুখ এই উভয় পদার্থে ই আহ্লাদ-জনকতা আছে, এই আহলাদ- 

জনকত। উভয়েরই প্রসিদ্ধ-ধর্্ ; স্থৃতরাং প্চন্্রেরমত মুখ” বলিলে মুখে 

চন্দ্রের যে সারৃশ্টের জ্ঞান হয় উহা! উন্য়ের মাহলাদ-ক্লনকতা ধর্ম মাত্র। 

সাধন_-হেতু, কারণ, সিদ্ধি গ্রতৃতি অর্থে সাধন শের বাবহার 

হয়! থাকে | যেগানে যেরূপ তাহা প্রণিধান পূর্বক বুঝিতে হইবে। 

সাধ্- নিশ্চিত হওয়ার উপযুক্ত, এবং কর্তব্য বা প্রযত্বের বিষয়। 

পর্বত, বহ্িমান্ এইরূপ অনুমিতি, শাববোধ গ্রত্ৃতিস্থলে বহি নিশ্চিত 



পরিশিষ্ট । $ ৮১ 
 পাস্পিসপিস্পাপিপী পিসি পাস শি পিপপিসিসিপিিসি পাস পাস পদ 

হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া সাধ্য। ঘট বস্তুটা কুস্তকারের প্রষত্ের বিষয় 
সুওরাং সাধা। 

সাধ্যা প্রসিদ্ধি__সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের অভাব বিশিষ্ট সাধ্য। 

পর্বত, কাঞ্চনময়-বহিমান্, ধৃমহেতু, এইস্থলে সাধ্য-কাঞ্চনময়বহ্ধি, 

সাধাতাবচ্ছেক ধর্শা-কাঞ্চনম়ত্ব ; বছি বাস্তবিক কাঞ্চনময়ত্বের অভাৰ 

[বশিষ্ট, স্থৃতরাং কাঞ্চনমন্্ত্বের অভাব বিশিষ্ট বতিই পরস্থলে সাধ্যাপ্রসি্ধি | 

ইহা একপ্রকার সিদ্ধি হেত্বাভাস। “বহি, কাঞ্চনমত়ত্বের অভাব 

বিশি৪৮” এরূপজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান; এইরূপ জ্ঞান হইবে “বহি কাঞ্চন ময়” 

এরূপ জ্ঞান সম্ভবপর নয় বলিয়৷ “যেখানে ধূম থাকে তথায়ই কাঞ্চনমর় 
বি থাকে; হত্যা্দিরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান কিংবা পকাঞ্চনময় বহিমান্ পব্বত” 

এইরূপ অনুমিতি সম্ভবপর নহে, এরূপ জ্ঞান ব্যাপ্তি জ্ঞানের কিংবা 

প্রক্নপ অনুমিতির গ্রাতিবন্ধক | সুতরাং ব্যপ্তিজ্ঞানের ফিংবা অন্ুমিতির 

প্রতিবন্ধক বথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়! উহা! হেত্বাভাস ( হেতুরদোষ )। 
সাধারপ-_ব্যভিচার। ব্যতিচার শব দ্রষ্টব্য। ইহা একপ্রকার 

অনৈকান্ত ছেত্বাভাস। অনৈকান্ত শব দ্রষ্টব্য 

নামান্ত_-জাতি, জাতি শব্ধ দ্রষ্টবা। বহু বস্তুতে অবস্থিত ধর্মকে ও 

সামান্ঠ বলা হয়। 

সামান্ত লক্ষণ-- অলৌকিক গ্রত্যক্ষের কারণ একপ্রকার সম্বন্ধ। 

কোনও ব্যক্তির প্রত্তাক্ষতঃ একটা ঘটের জ্ঞান হইলে তাহাকে আর ঘটকি 

বস্ত ঈহা বুধাইতে হয় না, সময়ান্তরে ঘট বন্তুটী দেখিলেই বুঝিতে পারে 

ইহা ঘট । সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হয় যে ঘট বস্তুটীর প্রাথমিক 

দরশনের পরেই &ঁ ধাক্তি ঘটত্বর্ূপে সমুদয় ঘট বুঝিয়াছিল। ঘটত্বরূপে 

সমুদয় ঘটের রূপ যেজ্ঞান উহা সামান্ত লক্ষণ! দ্বারাই হয়। তবেই 

দেখা যাইতেছে ইন্জিয় সম্বন্ধ-বস্তুতে বিশেষণীতৃত ষে সামান্ত তদ্বিশিষ্টতাই 



৮৮২ , পঞ্জিশিষ্ট। 
৭ স্মিত পিপি সি শি শি পি সি টি পি সি সি পি পি সস শপ সি পি সত 

সামাগ্ঠ লক্ষণা । এ স্থলে ঘটবস্তরটী ইঞ্জিয়-সন্বন্ধ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দিয় সংঘুক, 

ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ, ঘটত্ব সমুদয় ঘটেই থাকে সুতরাং ইন্জিয়- 

সংযুক্তের বিশেষণীভৃত যে ঘটত তঙবিশি্তাই ওী ম্ণে সামান্য 

লক্ষণা। ইহা অলৌকিক প্রতাক্ষেব কারণ, কাবণ-_-প্রইজপ সম্বন্দের 

ছার! সমুদয় ঘটের মে প্রতাক্ষ হয় উহা দ্বারা উপলব্ধি হয় নায়ে সমুদ্ 

ঘটই দেখিলাম । লৌকিক প্রত্যঙ্গম্তলে দেখিলাম বলিয়াই দ্ুঈ বন্ধ 

উপলব্ধি হইয়া পাকে । সামান্লক্ষণা সম্বন্ধে অনেকরূপ মত আছে, 

নবা-চ্গায়ের সামান্ত লক্ষণা প্রভৃতি গ্রন্থ জষ্টব্য। নবান্যায় ভাম্কর 

এরঘুনাথ শিরোমণি সামান্গ লক্ষণ! শ্বীকার করেন নাই । 

সামানাধিকরণা -একত্রাবস্থিতি | 

সি্ধি_পক্ষে সাধাবস্থব নিশ্চয় | পর্কাতে বির নিশ্চয় অর্থাৎ পপর্ববত, 

বহমান্* ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় সিদ্ধি। 

স্বতি_অন্রভব নিন চ্ভান। অর্থাৎ পূর্বান্থতব-জনিত সংস্কাবের নবাব! 

অনুভূত বস বিষয়ক জ্ঞান | বাস্তবিক শ্মৃতিহ জাতিই শ্বৃতির লক্ষণ 

মোপাধিক _বাভিচাব সম্বন্ধে উপাধি বিশিষ্ট ভেতুকে সোপাধিক বলা 

হয়) ধমবান্ বড়িহেতু, এই স্থলে আদেদ্ধন-উপাধি। বহিম্বরূপ হেতুতে 

আত্েন্ধনের বাভিচার আছে অর্থাৎ যেপানে আদ্রেস্ধন পাকে না এরূপ 

স্থানেও বহি থাকে; তপৃ-লৌহ-পিগ্ডে আজেন্ধন থাকেনা, বহি থাকিতে 

দেখ! যায়। ন্ুুতরাং এী স্থলে হেতৃ-বহি ব্যভিচার সম্বন্ধে আদ্রেন্ধন সন্ূপ 

উপাধিবিশিষ্ট বা সোপাধিক। 

সংশয়__একত্র ভান এবং অভাব বিষয়ক জ্ঞান | “পর্বত, বুড়িমান্ 

কিনা” এইরূপ জ্ঞান পর্বাতে বহি এবং বির অভাবতক বিষয় করে বলিয়! 

উহা! সংশয় । পংশম্ধত জ্রালের একপ্রকায় বিশেষ জাতি ছা ও বলা ঘায়। 

সংস্কার--ভাবনা এবং স্থিতি-স্বাপক ভেদে সংস্কার দ্বিবিধ। (ষ 

চে 



পরিশিষ্ট। ৮৩ 
২৯ িসপি্সিসিিসিসি সিসি উস ৩০ শিউিউিসিউিিসিসিসি। 

স্পা 

বিশেষ গুণের দ্বারা পূর্বান্থৃতৃত বিষয়ের স্মরণ হয়, উহা! ভাবনাধ্য সংস্কার । 

রধার বন্থটাকে টান দিলে লঙ্কা হয়, এবং ছাড়িরা! দিলেই পূর্বববৎ তৃম্ব হইয়া 

যায়, রবাবের যে গুণের দ্বারা উহ] সম্পন্ন হয় উহাই স্থিতি-স্থাপক 

সংস্কার 

ংঘোগ-মগ্রাপ্ধ বা আধার আধেয় রূপে অসংশ্লিষ্ বস্তর প্রাপ্তি 

অর্থাৎ সম্বন্ধ | ঘট বস্তরটী গৃহে সর্ধদা থাকে না, উহার সব্বদ1! আধার 

আধেয় রূপে সংশ্লিঈ নহে । গৃহে ঘট বস্তুটীর যে প্রাণ্ডি বা সম্বন্ধ উহাই 

গুভে ঘটের সংযোগ । 

ঠেতু-জ্ঞাপক, কারণ প্রত্ৃতি অর্থে হেতু শবের ব্যবহার হইয়া 

থাকে । পর্বত, বহ্রিমান্, ধৃমহেতু, এই স্থলে ধূম বহির জ্ঞাপক বলিয়াই 

বির হেতু । মৃত্তিক! ঘটের কারণ ( উংপাদক ) বলিয়াই ঘটের হেু। 

হেত্বসিদ্ধি-_ইহা একপ্রকার অসিদ্ধি হেত্বাভান। হেতুতে হেতৃতা- 

বচ্চেদক ধশ্মের অভাবই হেত্মিদ্ধি। পর্বত, বহিমান্, কাঞ্চনময় ধুমহেতু, 

গঠস্তলে হেতু-কাঞ্চনময়ধূম। হেতুতাবচ্ছেদক-কাঞ্চলময়ত্ব ; কাঞ্চলময় 

পম প্রসিন্ক নহে, ধম বাস্তবিক কাঞ্চনময়ত্বের অভাব বিশিষ্ট, কাঞ্চন- 

ময়ত্বের অভাব বিশিষ্ট ধূমই এ স্থলে হেত্বসিদ্ধি। “ধম কাঞ্চনমত্বের 

অভাববিশি্ট” এরূপ জ্ঞান ষথার্থ জ্ঞান, এইরূপ জ্ঞান হইলে “ধম 

কাঞ্চনময়” এরূপ জ্ঞান সম্ভবপর নয় বলিয়া কাঞ্চদীময়ধূমে বধির 

্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ যেখানে কাঞ্চনময় ধূমটথাকে তথায়ই বছি থাকে, 

ই]াদিরূপ শ্াপ্তিজ্ঞান সম্ভবপর নহে, এরূপ জ্ঞান ব্যাপ্ডিজ্ঞানের 

গ্রতিব্ধক | ন্রতরাং ধ্যাপ্রিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় 

বলিয়া উষ্ভা চেত্বাভাস। 

কেত্বাতান_ হেতুর আভাস বা দোম। অনুমিতি কিংবা পরামর্শের 

প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস। ভু বাস্তবিক বির অভাব 



৮৪ পরিশিষ্ট ] 

৮ সি সিটি স্পি পপি সপ পি পি সি সা সিপিবি সাজি সপ ৯ সপ কচ স্পা সপ অপ ৯ সপাসিপ সস ৯ এ পি এ সি ৮ ৯ সিসি সা ৯ 

বিশিষ্ট, এরূপ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, বহুাভাববিশিই হুদই এরূপ ষথার্থ 

জ্ঞানের বিষয়। এরূপ যথার্থ জ্ঞান “হৃদ, বডিমান্* এইরূপ অনুমিতির 
প্রতিবন্ধক অথাৎ এরূপ জ্ঞান হইলে প্হ্দ, বছিমান্* এইক্প অনুমিকি 

হয়না । স্ৃতরাং হুদ, বাহুমান্, পূমছেতু এইস্থলে বঠির 'মভাব [বিশিঃ 

হদ অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বুলিয়া হত্বাভাস। পঙ্গ 

এবং সাধ্য, অন্থমিতি এবং পরামশের বিষয় স্থৃতরাং পক্ষাসিদ্ধি, 

বা আশ্রয়াসিকি, সাধ্যাপ্রসিন্ি প্রভৃতি অন্থমিতির প্রতিবন্ধক যথার্ণ 

মতানের বিষয় বলিষা কিংবা পরামশের প্রতিবন্ধক বথার্থ জ্ঞানের [1 

বাঁলয়া হেহাভান। হেতু, ব্যাপ্তি, হেতুযুক্ত-পঙ্গ এরস্ভৃতি পরামশের বিস 

ম্ুতরাং হেত্বসদ্ধি) ব্যতিচার বিরোধ, স্বরূপাসিক্ধি প্রভৃতি পরামশে 

প্রতিবন্ধক ষথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া হেত্বাভাস। পব্ষত, ধূমবান্, 

বহিষ্বেতু, এইস্থলে হেতুঁ-বহি সাধ্য-পূমের ব্ভিচারা, অর্থাৎ বঠি ধুমের 

অভাব (বিশিষ্ট স্থানে বাস্তবিক থাকে) এরূপ জ্ঞান যথাথ জ্ঞান, এরূপ 

জান হঠলে বহুতে ধূমের ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ "যেখানে বহি থাকে তথায় 

ধুম পাকে” উঠ্যদিরূপত্তান হয়না । সুতরাং উহ! পগামশের ( ফপত: 

ব্যাপ্তিজ্ঞানের ) প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয় বলিয়৷ হেত্বাভাস 

এইরূপ হেত্বসিদ্ধির জ্ঞান অর্থাৎ হেতৃতাবচ্ছেদক ধর্মের অভাববিশ 

হেতু বিষয়ক গান পরামর্শের ( ফলত: হেতুজ্ঞানের ) প্রতিবন্ধক বথ 

জ্ঞানের বিষয় বলিয়। হেত্বাতপি । সর্ব হেত্বাভাস স্থলে এীরূপে প্রণিধান- 

পূর্বক বুঝিতে হবে । এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে হেত্বাভাসের বিধত ব্যাথ্যা করা 

জসস্তব। 

কেত্বান্ভাসের উপযোগিত1-_বাদী এবং প্রতিবাদীর বিচারস্থলে 

একজনের উত্থাপিত হেতৃতে হেত্বাভাসের উদ্ভাবন করিতে পারিলে পক্ষে 

সাধ্যের অনুমিতি কিংবা সাধ্য, হেতু এবং পক্ষ বিষয়ক পরামশ হহতে 



শরিশিষ্ট । ৮৫ 
সি সপ সি সস্পানি সি সিসি ৩ 

নতি 
রে 

ন 
সস পি পি সিসিপিসিপিসিস্পিউি সিসি চে িপাসি ৩০৯ টি সস পাস্পি পি পপি 

পারে না, খীূপ হেতুর উথাপক্ক পবাঁজিত হয়। মধ্যস্থ অপরের জয় 
-ঘাষণা করেল, অপরের প্রস্তাবিত বিষয়ের যথার্থ নির্ধারণ হইয়া থাকে । 
নি টান দ্বার বুঝান যাইতেছে_বাদী বলিল হুদ, বহিমান্, ধৃমহেতু, 
গ্রতিবাদ! বঞিলি হুদ, বহ্যভাববান্, জলহেতৃ, এইরূপ স্থলে ধৃমহেতুট 
বাধ তোষ বিশিঠ বা বাধিত, প্রতিবাদী এ স্থলে বাধ দৌষের উদ্ভাবন 
করিতে পাধলে অর্থাৎ উদ বাস্তবিক বছির অভাণ বিশিষ্ট ইহা মধ্যস্থকে 

". ইতে পাবিলে ধ্মহেতু দ্বারা হদ, বিমান এইরূপ নিশ্চয় হইতে 
।রে না বলিয়া বাদীর প্রস্তাবিত বিষয়ের নির্ধারণ হইতে পারে না, বাদী 
জিত চইয়। যায়, নধ্যন্থ প্রতিবাদীর জয় ঘোষণা করেন। অপর 

এঙ্গে প্রতিবাদীর উত্থাপিত আঅগহেতৃ্ধারা “্তুদ) বহ্যভাববান্ঠ, এইরূপ 
নিশ্চয় হইতে বাধা থাকে ন| বলিয়া প্রতিবাদীর প্রস্তাবিত বিষয়ের যথার্থ 
নিক্জারণ হইতে পারে বা হইয়া থাকে । এ্তরাং বিচার করিয়া বিরুদ্ধ 
বত নিরাস করিতে হইলে হেত্বাভাসের জ্ঞান একটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী. 
পাদ বিচার অর্থাৎ গুরু এ২ং শির বিচার স্থলেও হেত্বাভাসের উদ্ভাবন 

চহতে পারে। গুরু এবং শিষ্যের একতর অপরের প্রস্তাবিত হেতুতে 

'হত্বাত'সের উদ্ভাবন করিতে পারিলে অপরের প্রস্তাবিত বিষয়ের নিদ্ধারণ 

টতে পারে না, এক পক্ষের প্রস্তাবিত বিষয়ের যাথার্থ) অবধারিত হয়। 

হেতুর মত প্রকাশমান” এইরূপ অর্থে হেত্বাভান শবে ছুষ্ট হেতুকে ও 

বুঝায়। নবান্ঠায়ের সামান্য নিকক্কি প্রভৃতি গ্রন্থে হেত্বাভাসের অনেক 

রূপ রক্ষণ করা হুইয়াছে। বিশেষ জানিতে হইলে এ সকল গ্রন্থ অধায়ন 
কর! আবহাক। 

সম্পুগ । 














